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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก (Child Rights Connect)
องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก (Child Rights Connect) คือองค์กรอิสระทีม่ ไิ ด้มงุ่ หวังผลก�ำไร ซึง่ ได้รบั การก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2526
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฉพาะกาลเพื่อยกร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ทันทีที่อนุสัญญาดังกล่าวผ่านการรับรองแล้ว
องค์กรเครือข่ายเฉพาะกาลดังกล่าวก็เปลีย่ นสถานะเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กบั องค์การยูนเิ ซฟ ในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก
ปัจจุบันองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก เป็นหนึ่งในบรรดาองค์กรเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการปกป้องสิทธิเด็กที่ใหญ่ที่สุด
โดยมีองค์กรสมาชิกภายใต้เครือข่ายกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อดูแลเด็ก ๆ ในราว 185 ประเทศทั่วโลก
องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก เป็นช่องทางให้บรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงเด็กอื่น ๆ ด้วย สามารถ
เปล่งเสียงพูดแสดงความคิดเห็นเป็นหนึง่ เดียวในประชาคมระหว่างประเทศ เพือ่ เป็นพลังทีเ่ ข้มแข็งขึน้ ในการผลักดันการตัดสินใจ
หรือนโยบายต่าง ๆ ทางการเมือง
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For copies of this publication and further information, please contact:
Child Rights Connect
1 Rue de Varembé
1202 Geneva
Switzerland
T: +41(0)22 552 41 32
F: +41(0)22 552 41 39
E: secretariat@childrightsconnect.org
W: www.childrightsconnect.org
Author: Professor Laura Lundy, Queen’s University of Belfast
Project coordinators: Ilaria Paolazzi and Agnès Gràcia Corberó
Design and layout: Jennifer Conway
The Thai translation of this publication was made possible by UNICEF Thailand and was released in 2021.
สนับสนุนการแปลภาษาไทยโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ปี 2564
© 2020 Child Rights Connect
All rights reserved. Materials contained in this publication may be freely quoted, reprinted, reproduced or translated,
provided credit is given to the source.
The official version of this guide was produced by Child Rights Connect in English.
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Institutions and Human Rights; Laure Elmaleh, Children’s Rights, World Organisation Against Torture;
Michel Forst, Former Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders; Anne Grandjean,
Programme Division Human Rights Specialist, United Nations Children’s Fund; Thibault Guillet, Human
Rights Officer, Special Procedures Mandate on Freedom of Expression, United Nations Office of the
High Commissioner for Human Rights; Ratna Haveri, Human Rights Programme Manager, United Nations
Children’s Fund; Christof Heyns, Member of the Human Rights Committee; Soo Young Hwang and
Angela Kariuki, International Environmental Law Unit, United Nations Environment Programme;
International Service for Human Rights; Cecilia Jimenez-Damary, UN Special Rapporteur on the Human
Rights of Internally Displaced Persons; Isabelle Kolebinov, Research and Policy Officer, Child Rights
International Network; Viviana Krsticevic, Executive Director, Center for Justice and International Law;
Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of Human Rights Defenders; Najat Maalla Mjid,
Special Representative of the Secretary General on violence against children,and her Office; Andrea
Márquez Guzmán, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Benyam Dawit Mezmur,
Member of the Committee on the Rights of the Child; Orest Nowosad, Chief Groups in Focus Section,
Human Rights Treaty Bodies Branch, Office of the High Commissioner for Human Rights, and the
Secretariat of the Committeeon the Rights of the Child; Mikiko Otani, Member of the Committee on
the Rights of the Child; Luis Pedernera, Chairperson of the Committee on the Rights of the Child;Plan
International; Vasilka Sancin, Member of the Human Rights Committee; Save the Children International
and Save the Children Sweden; Ann Skelton, Member of the Committee on the Rights of the Child;
Katarina Skoko, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth; The Fund for Global Human Rights;
John Tobin, Professor Melbourne Law School, University of Melbourne; Clément Nyaletsossi Voule,
Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association; Stefan Wellauer,
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Associate Human Rights Officer, Mandate of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of
Peaceful Assembly and of Association; Adriana Zarraluqui, Human Rights Officer, Special Procedures
Mandate on Human Rights Defenders, United Nations Office of the High Commissioner for Human
Rights.

องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ลอรา ลันดี (Professor Laura
Lundy) ผู้อ�ำนวยการร่วมของศูนย์เพื่อสิทธิเด็ก แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แห่งเบลฟาสต์ (Co-Director of
the Centre for Children’s Rights at Queen’s University Belfast) ในสหราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษในฐานะพันธมิตรที่นับถือเชื่อใจและร่วมงานกันมายาวนาน ที่กรุณาเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ในการเขียนร่างเอกสารฉบับนี้
องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กขอขอบพระคุณทีมเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กเป็นพิเศษเช่นกัน
ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการวางแผน จัดท�ำ และจัดพิมพ์เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนี้ ซึง่ ได้แก่ อิลาเรีย เพาลัซซี
(Ilaria Paolazzi) และแอ็กเนส กราเซีย (Agnes Gracia) ตลอดจน เอมมา กรินดุลิส (Emma Grindulis)
และ โอลิเวียร โซลารี (Olivia Solari) ทีช่ ว่ ยสนับสนุนด้านข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมาก และช่วยสนับสนุน
การปรึกษาหารือออนไลน์ อีกทั้งขอขอบพระคุณ เอมมา กรินดุลิส (Emma Grindulis) และมิเชลล์
เทมเพิลตัน (Michelle Templeton) ทีช่ ว่ ยสนับสนุนทีมทีป่ รึกษาด้านเด็กของเครือข่ายสิทธิเด็ก (Children’s
Advisory Team of Child Rights Connect)
องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเช่นกันต่อ เอวี เฮิรด์ (EVie Heard) และ
เจ้าหน้าที่ฝึกงาน ซึ่งได้แก่ เซลลา ลิมโพ (Cella Limpo) และ เอมานูเอลา อาเบ (Emanuela Abe)
ที่ช่วยสนับสนุนด้านการวิจัย และการปรึกษาหารือออนไลน์
ท้ายที่สุดนี้ เครือข่ายสิทธิเด็กขอแสดงความขอบพระคุณต่อผุ้สนับสนุนทางการเงินที่สนับสนุน
การจัดพิมพ์เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จนส�ำเร็จลุล่วงเป็นรูปเล่มอย่างสมบูรณ์
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ค�ำย่อ
CHRD

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (Child Human Rights Defender)

CRC

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)

CRIA

การประเมินผลกระทบที่มีต่อสิทธิเด็ก (Children’s Rights Impact Assessment)

CRPD

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

HRD

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender)

ICCPR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights)

NHRI

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution)

OHCHR

ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
(Office of the High Commissioner for Human Rights)

OPIC

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications
Procedure)

OSCE/ODIHR

ส�ำนักงานสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การว่าด้วยความมัน่ คง และความร่วมมือ
ในยุโรป (Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization
for Security and Cooperation in Europe)

SRSG VAC

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก
(Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children)

SRSG CAAC

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านเด็กและความขัดกันทางอาวุธ
(Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict)

The Committee

คณะกรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child)

The Declaration or
DHRD

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน) (The United Nations Declaration on the
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote
and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms)

The Special
Rapporteur

ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(Special Rapporteur on the situation of human rights defenders)

UN

องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

UPR

การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Periodic Review)
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ค�ำน�ำ
คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้เปิดการประชุมหารือทั่วไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ที่สำ� นักงาน
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีประเด็น “การปกป้องคุ้มครองและการยกระดับ
ความเข้มแข็งของเด็กในบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” เป็นวาระหลักของการประชุม ในปีของการประชุม
ดังกล่าว ตรงกับวาระครบรอบ 20 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีการบันทึกว่าได้เคยมีการประชุมในประเด็นนี้มาก่อนแต่อย่างใด
ในช่วงเตรียมการส�ำหรับการประชุมหารือทั่วไปดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ประสาน
การท�ำงานร่วมกับ ไมเคิล ฟอร์สต์ (Mr. Michel Forst) ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก และกลุ่มผู้แทนเด็กจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกที่เตรียมเข้าร่วม
การประชุมหารือดังกล่าว ครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการสิทธิเด็กได้รับฟังเกี่ยวกับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน นับตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมาส�ำหรับคณะกรรมการสิทธิเด็กแล้ว เด็ก ๆ ทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ สิทธิของพวกเขา
คือ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นการปรับแก้ความละเลยทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เด็ก
วัยต�่ำกว่า 18 ปี ซึ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพวกเขาไม่เคยถูกใส่ใจพิจารณาว่า
เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิในบทบาทดังกล่าว
การประชุมหารือดังกล่าว ตลอดจนการด�ำเนินการต่าง ๆ ภายหลังจากนั้นจึงถือเป็นความร่วมแรง
ร่วมใจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ
องค์กรพัฒนาเอกชน บรรดานักวิชาการ เด็ก ๆ และฝ่ายผู้แทนรายงานพิเศษด้านสิทธิเด็กของคณะ
กรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การรัฐอเมริกัน (Inter-American Commission for Human
Rights) ซึ่งเป็นนิมิตหมายใหม่ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบทบาทของบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับ
ความสนใจจากทุกฝ่ายมากขึ้น
เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ รวบรวมการทบทวนต่าง ๆ และเป็นผลงานจากกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน จึงถือเป็นเอกสารส�ำคัญทีผ่ อู้ า่ นจะได้เรียนรูข้ อ้ เสนอแนะต่าง ๆ
ในการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ โลก เด็ก ๆ ได้รวมพลังขับเคลือ่ นอย่างจริงจังและทุม่ เทในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็น การขับเคลือ่ นต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทีป่ ดิ กัน้ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน การขับเคลือ่ น
ในการแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ก่อขึ้น และก�ำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็ก ๆ
ดังนั้นพวกเราจะต้องเริ่มใส่ใจและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อที่ว่าการสนองตอบต่าง ๆ จะได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของเด็ก
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พลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความชืน่ ชมยินดี และความมุง่ มัน่ ทีเ่ ด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน แสดงออก
ในกิจกรรมการเคลือ่ นไหวต่าง ๆ เป็นสิง่ กระตุน้ ให้ฝา่ ยผูใ้ หญ่เร่งด�ำเนินการต่าง ๆ ทีย่ อมรับบทบาทของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างเงื่อนไขบรรยากาศต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับความเข้มแข็งในการด�ำเนิน
บทบาทดังกล่าวของพวกเขาให้สำ� เร็จลุลว่ งอย่างปลอดภัย กล่าวคือ ผูใ้ หญ่และสถาบันต่าง ๆ จะต้องเคารพ
ในบทบาทผูน้ ำ� ในการต่อสูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนของเด็ก ให้การสนับสนุนและยกระดับความเข้มแข็งในบทบาท
ดังกล่าวของพวกเขา

หลุยส์ เปเดอร์เนรา (Luis Pedernera)
ประธาน
คณะกรรมการสิทธิเด็ก

xi

สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ค�ำปรารภ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคนแรกที่ข้าพเจ้ารู้จัก คือเด็กชายอิกบาล มาซีห์ (Iqbal Masih)
เด็กชายตัวน้อยแต่สร้างความประทับใจให้แก่ขา้ พเจ้าอย่างยิง่ ใหญ่ อิกบาลถูกขายเป็นแรงงานบังคับให้กบั
โรงงานผลิตพรมแห่งหนึง่ ในปากีสถาน เนือ่ งจากบิดามารดาของเขาค้างช�ำระหนีจ้ ำ� นวนเทียบเท่า 6 ดอลลาร์
สหรัฐกับเจ้าของโรงงาน อิกบาลหลบหนีออกจากโรงงานเมื่ออายุ 10 ขวบ หลังจากได้ยินข่าวว่า ศาลฎีกา
ในปากีสถานประกาศให้แรงงานบังคับเป็นแรงงานผิดกฎหมาย อิกบาลได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร
ต่อต้านแรงงานบังคับ และมีโอกาสได้เรียนหนังสือในโรงเรียน ต่อมาอิกบาลได้กลายเป็นผู้รณรงค์ต่อต้าน
แรงงานบังคับที่เป็นเด็ก เขาได้เล่าเรื่องราวของตนเองโดยย้อนความหลังถึงความโหดร้ายทารุณที่เขาและ
แรงงานบังคับเด็กรายอืน่  ๆ ประสบจากความเคลือ่ นไหวดังกล่าวท�ำให้อกิ บาลเริม่ ถูกข่มขูเ่ อาชีวติ จากกลุม่
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานผลิตพรมในปากีสถานแห่งนัน้ และในทีส่ ดุ เขาถูกยิงเสียชีวติ ด้วยวัยเพียง 12 ปี
แต่ถึงกระนั้นเด็กชายอิกบาลสามารถช่วยปลดปล่อยเพื่อน ๆ เด็กของเขาเป็นอิสระจากความเป็นแรงงาน
บังคับได้ถึง 3,000 คน
ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ที่เด็ก ๆ ที่เป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างอิกบาลควรจะได้รับการยอมรับ
มากขึ้นจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ประชาคมระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม
บรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่และครอบครัวของพวกเขา ตราบใดทีเ่ ป็นเด็กไม่วา่ จะเป็นเด็ก
ชายหรือเด็กหญิงที่ได้แสดงบทบาทด้วยสันติวิธีในการปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล ตลอดจนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เด็กเหล่านี้คือ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงเวลาแล้วที่บรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะออกจากขอบมุมมาอยู่
ใจกลางของกระบวนการขับเคลื่อน จากการที่พวกเขาได้เป็นแกนกลางในพลังขับเคลื่อนบทบาทของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลาหลายปี
การท�ำงานร่วมกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นเรื่องใหม่ส�ำหรับพวกเราบางคน ส�ำหรับ
คนอืน่ ๆ เด็กทีด่ ำ� เนินบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจจะได้รบั ความสนใจเพียงเล็กน้อยโดยองค์กร
สถาบัน หรือแม้แต่กลุ่มพลังเคลื่อนไหวต่าง ๆ ซึ่งก็ยังคงใช้มุมมองแบบผู้ใหญ่ในการนี้
เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน” ซึ่งพัฒนาโดยองค์กร
เครือข่ายสิทธิเด็กฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่คาดหวังว่าจะใช้สนับสนุนการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
ในระดับชาติตามพันธกรณีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และที่ส�ำคัญจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการร่วมกับเด็ก ๆ เองด้วย
เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนีย้ งั เป็นข้อแนะน�ำทีช่ ดั เจนส�ำหรับภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม
และกลไกต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ถึงการรับรู้ การปกป้องคุ้มครอง และการยกระดับความเข้มแข็ง
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้เด็กเหล่านั้นด�ำเนินบทบาทได้อย่างปลอดภัย
ในส่วนของเด็กเองนั้นก็สามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับที่เป็นมิตรหรือ
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เหมาะส�ำหรับเด็ก ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�ำโดยทีมที่ปรึกษาด้านเด็กขององค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กได้ใน
อนาคตด้วย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงสิทธิของพวกเขาในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น ๆ กับบรรดาผู้มีอ�ำนาจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
ยิ่งกว่านั้น เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วน รวมถึงภารกิจของข้าพเจ้า
มีสว่ นร่วมกับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนมากขึน้ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขาหล่านัน้ ได้ดขี นึ้
โดยส่วนตัวของข้าพเจ้า ในฐานะผูแ้ ทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้าพเจ้า
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับกรณีทเี่ ด็กตกอยูใ่ นความเสีย่ งจากภัยอันตรายต่าง ๆ จากการด�ำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

แมรี ลอว์เลอร์ (Mary Lawlor)
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(Special Rapporteur on the situation of human rights defenders)
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1. บทน�ำ
“เด็ก ๆ แสดงบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู แ่ ล้ว แต่ดเู หมือนว่า
พวกผู ้ใหญ่ไม่ได้ใส่ใจให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรม ประสบการณ์
ผลงาน การส่งเสียง ความจ�ำเป็น และความท้าทาย ของพวกเขา”
มิกิโกะ โอตานิ (Mikiko Otani) สมาชิกคณะกรรมการสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติ1

เด็กคือผู้ทรงสิทธิ ผู้เรียกร้อง และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (HRD) เด็กในทุก ๆ ประเทศและทุก ๆ
ภูมิภาคต่างตื่นตัวลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กและสิทธิมนุษยชน เด็ก ๆ ที่แสดงบทบาทของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนก�ำลังสร้างความเข้าใจไปทั่วโลกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิเด็ก
(The Committee) ซึง่ รับรูถ้ งึ การแสดงออกดังกล่าว และความท้าทายต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทีเ่ ด็กเหล่านัน้
อาจต้องเผชิญ จึงได้เน้นให้ความส�ำคัญต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเหล่านั้นที่ด�ำเนินบทบาท
เป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (CHRD)2 ในการประชุมหารือของคณะกรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2561
ที่ประชุมในวันนั้น และจากการปรึกษาหารือระดับโลกกับเด็ก ๆ3 ได้น�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของเด็กที่ก�ำลังแสดงออกในหลายช่องทางเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ตลอดจนการกล้า
วิพากษ์วิจารณ์แบบแผนและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และการยืนกรานที่จะผลักดันให้
เสียงเรียกร้องของพวกเขาได้รับความสนใจ ที่ประชุมในวันนั้นยังได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่เด่นชัดหลาย
ประการที่เด็กเหล่านั้นเผชิญจากการด�ำเนินบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กระบวนภาพของ
ความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เด็กนักกิจกรรมเหล่านั้นเผชิญ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร
ซึ่งรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา การไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากผู้ใหญ่
การถูกละเมิดทั้งทางกายและวาจา และการถูกคุกคามทั้งช่องทางออนไลน์และนอกระบบออนไลน์
อีกทั้งยังถูกขัดขวางจากครอบครัวของพวกเขา กลุ่มผู้อาวุโสกว่า สถานศึกษา หรือต�ำรวจ ตลอดจน
การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุน หรือแหล่งการชดเชยเยียวยาที่เห็นผล ถึงแม้บรรดา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ใหญ่ก็เผชิญอุปสรรค หรือความท้าทายเฉกเช่นพวกเขาในบางประการ
แต่เด็กมีสทิ ธิมนุษยชนอันชอบธรรมเพิม่ เติม ซึง่ สิทธิเพิม่ เติมเฉพาะนีไ้ ด้ถกู ระบุไว้อย่างชัดเจนในอนุสญ
ั ญา
4
5
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) และพิธีสารเลือกรับ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอีกหลายฉบับ บทบาทที่พวก
เขาแสดงออกเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องหรือตรงกับสิทธิพิเศษที่ระบุในข้อตกลง
สากลดังกล่าว
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล หรือ
ทีม่ กั เรียกกันย่อ ๆ ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (DHRD)6 ตลอดจนเอกสารแสดงข้อคิด
เห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง7ล้วนครอบคลุมทุกคนซึ่งหมายรวมถึงเด็กด้วย ปฏิญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุเพิ่ม
สิทธิใหม่ใด ๆ เพียงแต่อ้างถึงสิทธิต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้น�ำไปประยุกต์
ใช้กับบทบาทและสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ง่ายขึ้น ดังนั้น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
1
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

และบทบัญญัตเิ ฉพาะกาลต่าง ๆ ส�ำหรับเด็กทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของข้อตกลงระหว่างประเทศอืน่ ๆ เช่น อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD)8 จึงล้วนมีความส�ำคัญที่จะน�ำมาใช้ในการตีความปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และอนุมตั ใิ ห้เข้ากับกฎหมาย นโยบาย และข้อปฏิบตั ริ ะดับชาติให้มคี วามเหมาะ
สมและมีประสิทธิผลส�ำหรับเด็ก ในท�ำนองเดียวกัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
กรอบกฎหมายทีเ่ กิดจากปฏิญญาฉบับนีถ้ อื เป็นเครืองมือซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะทีช่ ว่ ยยกระดับการปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในระดับประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่เชื่อมโยงกับการท�ำให้สิทธิของบรรดา
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้รบั ความสนใจรับฟังมากขึน้ รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม ถึงแม้ทผี่ า่ นมาจะมีความพยายามในเบือ้ งต้นทีจ่ ะรวมสิทธิของเด็กเข้าไว้ในกรอบกฎหมายระดับชาติ
ต่าง ๆ ทีว่ า่ ด้วยการปกป้อง และการยกระดับบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่ยงั คงมีชอ่ งว่างในประเด็น
ส�ำคัญ ๆ ในกรอบกฎหมายต่าง ๆ ส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกรอบกฎหมายอื่น ๆ
ดังนั้น จุดประสงค์ของเอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ก็เพื่อใช้ประกอบกับข้อแนะน�ำ และ
ข้ อ เสนอแนะที่ ใ ช้ กั บ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น ผนวกเพิ่ ม ด้ ว ยสิ ท ธิ ข อง
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนและเน้นเป็นพิเศษในข้อแนะน�ำทีเ่ กีย่ วกับสิทธิเด็ก เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบตั ิ
การฉบับนี้เสนอแนวทางที่ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรด�ำเนินการเพื่อสร้างความ
มั่นใจว่า เด็ก ๆ จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของตนเองเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งได้ยกระดับบทบาท
ดังกล่าวให้เข้มแข็งขึ้น โดยไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิของตนเอง และไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวโดย
ไม่จำ� เป็นหรือไม่สมควร เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนีค้ รอบคลุมถึงข้อเสนอแนะในการประชุมทัว่ ไป
เมือ่ ปี พ.ศ. 25619 ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ตรงของเด็ก และความคิดเห็นของเด็กในประเด็น
ที่พวกเขาคิดว่าจะช่วยสนับสนุนบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ของพวกเขา (ประเด็นดังกล่าวถูกระบุ
ไว้วา่ ได้มาจากความคิดเห็นของเด็ก)10 เนือ้ หาของเอกสาร แนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนีย้ งั ได้จากการประมวล
ข้อมูลความรู้ที่ได้จากคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ11 นอกจากนี้แล้ว ทีมที่ปรึกษา
ด้านเด็กขององค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก ยังอยูร่ ะหว่างการปรับเนือ้ หาของเอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับ
นี้ให้เป็นฉบับที่เหมาะหรือเป็นมิตรกับเด็กด้วย

อะไรคือความแตกต่างของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (CHRDs)
ในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ ๆ เด็กจึงมีสทิ ธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เช่นเดียวกับบรรดาผู้ใหญ่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสที่แตกต่างกันที่
เด็กอาจเผชิญในการมีและใช้สิทธิของพวกเขา และในบริบทที่แตกต่างกันที่เด็ก ๆ ได้ใช้สิทธิของพวกเขา
ดังประเด็นต่อไปนี้:
• ปัจจุบนั ยังคงมีการต่อต้านแนวคิดทีว่ า่ เด็กมีสทิ ธิ หรือควรมีสทิ ธิมนุษยชนของตนเองอย่างเป็นอิสระจาก
ผู้ใหญ่ซึ่งปกครองดูแลพวกเขา ตลอดจนมีการต่อต้านแนวคิดที่ว่า เด็กมีสิทธิ หรือควรมีสิทธิปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และพูดแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การใช้อ�ำนาจของผู้ใหญ่ได้
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• ยังมีความสงสัยไม่แน่ใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับสมรรถนะด้านวุฒิภาวะและความสามารถของเด็ก
ในเรื่องความเข้าใจและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจไม่ตระหนักรู้ว่าพวกเขาคือนักปกป้องสิทธิมนุษชน หรืออาจไม่มี
ความรู้เรื่องสิทธิเพียงพอว่าพวกเขาสามารถเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้
• เพื่อลดจุดอ่อนของเด็กที่ขาดอ�ำนาจในกระบวนการตัดสินใจ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
จึงมีหลายมาตราที่ระบุเพิ่มศักยภาพให้กับเด็ก เช่น สิทธิเฉพาะของเด็กเรื่องสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและได้รบั การรับฟังตามสมควรแก่อายุและวุฒภิ าวะ (มาตรา 12 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึ่งถูกปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรา 7 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ)
• เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองเพิ่มเติมจากการถูกละเมิด และจากภัยอันตราย เนื่องจากข้อเท็จจริง
ที่ว่าพวกเขาอาจมีความอ่อนแอทางกายภาพมากกว่า มีการพึ่งพาผู้อื่นมากกว่า อีกทั้งมีวุฒิภาวะและ
มีอ�ำนาจน้อยกว่าตลอดจนมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิด การปฏิบัติโดยมิชอบ และการทารุณกรรม
มากกว่า
• เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอาจยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสุม่ เสีย่ งต่าง ๆ ทีพ่ วกเขาอาจเผชิญ
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะท�ำให้พวกเขาตกอยู่ในภัยอันตราย ดังนั้น พวกเขาจึงควรได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว และวิธีปกป้องตนเองในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจถูกตีตราและถูกต่อต้านในสังคม รวมถึงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
เมื่อพวกเขาปกป้องสิทธิมนุษยชนเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก อีกทั้งอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากบางคนว่าละเมิดกรอบของสังคมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาในการทีเ่ ด็ก
ไม่ได้ถกู คาดหวังให้เคลือ่ นไหวแสดงความคิดเห็น แต่ให้มอบบทบาทดังกล่าวแก่ผใู้ หญ่เท่านัน้ นอกจากนี้
เพศสภาพ ความพิการ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ตลอดจนภูมิหลังทางสังคมและชนชาติ ก็เป็นปัจจัย
ที่อาจท�ำให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับผลกระทบทางลบดังกล่าวรุนแรงขึ้น
• เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอาจตกเป็นเป้าหมายการถูกกระท�ำความรุนแรงโดยเจตนา เพือ่ ยับยัง้ ขัดขวาง
การแสดงบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยังระบุว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก เป็นทั้งผู้ทรงสิทธิ และ
ผู้มหี น้าทีต่ ามอนุสญ
ั ญา สิทธิของพวกเขาที่เกี่ยวพันกับบุตรหลานของตน (เช่น การให้คำ� ปรึกษาและ
ชี้แนะเด็กที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก) จะต้องได้รับการเคารพ
• เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเติบโตขึ้นมาในยุคที่มีทั้งระบบดิจิทัล และไม่มีระบบดิจิทัล พวกเขาอาจ
ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของระบบดิจทิ ลั มากกว่า และ/หรือในแนวทางทีต่ า่ งจากผูใ้ หญ่ใช้
ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจ
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• สภาพแวดล้อมของระบบดิจทิ ลั เป็นโอกาสให้เด็กได้เสาะหา ได้รบั และได้แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
กับบุคคลอืน่ ๆ อย่างกว้างขวาง ซึง่ ถ้าไม่มรี ะบบดิจทิ ลั เด็กอาจจะไม่มโี อกาสเช่นนัน้ อย่างไรก็ตาม
ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจเป็นความเสีย่ งและความท้าทายกับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในแง่ของ
การเข้าถึงและการใช้อย่างปลอดภัย
• เด็กทีด่ ำ� เนินบทบาทของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่เป็นเด็กในวัยเรียน และโรงเรียนจัดสรร
บริบทเฉพาะส�ำหรับเด็กแสดงบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโรงเรียนสามารถเปิดโอกาส และ
ส่งเสริมความเข้าใจของเด็กในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นสถานที่ที่ขัดขวางบทบาท
การเป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักเรียน ในบางกรณี โรงเรียนอาจเป็นสถานที่ที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สถานที่สนับสนุนการเรียกร้องและปกป้องสิทธิมนุษยชน
• การใช้สทิ ธิในฐานะเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
สถานะทางสังคมของเด็ก ตลอดจนการไร้ฐานอ�ำนาจทางการเมือง การที่ยังไม่ถึงวัยที่มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง และอยู่ในภาวะที่ยังต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่
• เด็กอาจยังไม่ตระหนักรู้ หรือยังเข้าไม่ถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การขอรับ
การสนับสนุน การแสดงความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ และ/หรือการได้รับการชดเชยเยียวยา
ดังนั้น ถึงแม้เด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นพิเศษจนเสมอกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ แต่ในทางปฏิบตั ิ การใช้สทิ ธิมนุษยชนของพวกเขาถูกจ�ำกัดอยูใ่ นกรอบทางสังคม
อย่างเห็นได้ชัด สาเหตุหนึ่งมาจากการทีภ่ าครัฐและฝ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (รวมถึงผูป้ กครอง และโรงเรียน)
อาจจะมองข้ามข้อเท็จจริงทีว่ า่ เด็กก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน หรือมาจากสาเหตุทบี่ ทบาท
ของพวกเขาถูกจ�ำกัดด้วยกรอบแบบแผนต่าง ๆ ที่ยังคงถือปฏิบัติกันอย่างทั่วไปในสังคม นอกจากนี้
เด็กเองก็อาจจะไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรืออาจจะเติบโตขึน้ มาในสังคมทีท่ ำ� ให้
พวกเขาไม่ทราบว่าเด็กเองก็สามารถแสดงบทบาทเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้ด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือก และพวกเขามีสิทธิในทางเลือกนั้นก็ตาม ประเด็นดังกล่าวนี้มักพบเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษ
กับเด็กผู้หญิง เด็กพิการ และเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง
ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องศึกษา ท�ำความเข้าใจและน�ำปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
มาด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
(ก) เป็นชุดของสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเด็ก
(ข) เป็นบริบทที่มีลักษณะเฉพาะในการให้เด็กใช้สิทธิมนุษยชนดังกล่าว (ในบริบทของพัฒนาการ
ตามวัย ความสัมพันธ์กับครอบครัว และสถานะของเด็กในโรงเรียนและในชุมชนต่าง ๆ) และ…
(ค) การตระหนักถึงความท้าทายเฉพาะทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามกรอบบริบทสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเด็ก
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นอกจากนี้ ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจในแง่ของประสบการณ์ชีวิต และข้อคิดเห็น
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้:
• อธิบายค�ำจ�ำกัดความของ “เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน”
• วิเคราะห์มาตราต่าง ๆ ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยอ้างอิงถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และประสบการณ์ของเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบสิทธิมนุษยชนส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องท�ำความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเชื่อมโยงกับ
ข้อตกลงต่าง ๆ ว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็ก ซึง่ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอืน่ ๆ อีกหลายฉบับ นอกจากนี้
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้มผี ลหรือยินยอมให้มผี ลต่อการตัดสินใจลดหรือเพิม่ การปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
มนุษยชนเด็กในกฎหมายภายในประเทศแต่อย่างใด ดังความที่ระบุไว้ในมาตรา 41 ของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ว่า “ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่ส่งผลกระทบต่อบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดการรับรู้ดี
ขึ้นเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่มีผลบังคับใช้ในรัฐนั้น ๆ”
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2. ค�ำจ�ำกัดความต่าง ๆ (มาตรา 1 ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และมาตรา 1 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

2.1 ค�ำจ�ำกัดความของเด็กในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 1
เด็ก ตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉบับปัจจุบัน หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มี
อายุต�่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น
มาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก “ให้ค�ำจ�ำกัดความอย่างง่าย ๆ ถึงความหมายของค�ำว่า เด็ก
ตามจุดประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ซึง่ จะเชือ่ มโยงถึงการระบุสทิ ธิตา่ ง ๆ อันชอบธรรมของเด็ก ในเนือ้ ความ
อื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้”12 ถึงแม้ค�ำว่า “เด็ก” จะไม่ได้ใช้กับบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีเสมอไป
(เช่น มีเพียงส่วนน้อยที่บุคคลอายุ 16 ปีจะเรียกตนเองว่าเป็น “เด็ก”) แต่บุคคลที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
ทุกคนต่างได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้อย่างเท่าเทียมกัน
ถึงแม้จะตระหนักว่าในบางสังคม บุคคลที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ หรือเป็นผู้ใหญ่จะมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
แต่อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ก�ำหนดให้บคุ คลอยูใ่ นสถานะเด็กจนถึงอายุ 18 ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิเด็ก
ยังได้เรียกร้องให้ภาครัฐ ทบทวนกฎหมายในประเทศ เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จนถึงอายุ 18 ปี13 กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการเด็ก (The African
Charter on the Rights and Welfare of the Child) ก็ก�ำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่า
“เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี”14 และดังนั้นจึงไม่จ�ำกัดความคุ้มครองเด็กเหล่านั้น
ในรัฐต่าง ๆ แม้ว่าเด็กจะบรรลุนิติภาวะในวัยต�่ำกว่า 18 ปีก็ตาม

2.2 ค�ำจ�ำกัดความของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 1
บุคคลทุกคนมีสทิ ธิโดยล�ำพังหรือร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะส่งเสริมและต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการคุม้ ครอง
และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ
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ถึงแม้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ได้ให้คำ� จ�ำกัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
แต่มาตรา 1 ของปฏิญญาฉบับนีอ้ ธิบายถึงกรอบกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ปฏิญญา
ฉบับนีย้ งั ครอบคลุมถึง “บุคคลทุกคน” ซึง่ เป็นการระบุอย่างชัดเจนว่า ไม่มกี ารระบุอายุขนั้ ต�ำ่ ส�ำหรับบุคคล
ที่ด�ำเนินบทบาทในการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริม และผลักดันให้ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ดังนั้น
เด็กทัว่ โลกก็กำ� ลังแสดงบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ถึงแม้พวกเขาอาจจะไม่ได้เรียกตนเอง
ว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือผูใ้ หญ่อาจจะไม่ได้มอง หรือไม่ได้เรียกพวกเขาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เสมอไปก็ตาม เหตุผลส่วนหนึ่งเชื่อมโยงกับระดับความเข้าใจของเด็กเองเกี่ยวกับสถานะและบทบาท
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เป็นผลจากสมมติฐานและการใช้ภาษาของผู้ใหญ่ที่ท�ำให้กิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชนถูกจัดเป็นรูปแบบของ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง” (civic engagement) หรือเรียก
“นักกิจกรรมเด็ก” หรือมักจะเรียกว่า กลุ่มพลังเด็ก หรือพลังเด็ก แทนค�ำว่า “นักกิจกรรม หรือกลุ่ม
นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งที่จริงแล้วเด็กควรจะมีอิสระในการเลือกใช้ค�ำในการเรียกพวกเขาเอง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้ค�ำใด เด็กควรจะมีสิทธิมนุษชนทั้งในสถานะเด็กและในสถานะนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน:

ข้ า พเจ้ า มองภาพของนั ก ปกป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนว่ า มี บ ทบาทที่ ห นั ก หน่ ว งมาก
ทัง้ เดินขบวน ประท้วง หรือท�ำงานทีส่ หประชาชาติ อย่างไรก็ดีเมือ่ คุณคิดเกีย่ วกับ
เรือ่ งนี ้ ในสิง่ เล็ก ๆ ทีค่ ุณสามารถท�ำได้ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน คุณจะตระหนัก
ว่าคุณก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนหนึง่ เช่ นกัน
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ว่า
“ผู้ด�ำเนินบทบาทเฉพาะตน หรือร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม หรือปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”15
โดยประมวลจากข้อมูลในการประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กเมื่อปี พ.ศ. 2561
เอกสารแนะน�ำเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้
“เด็กที่ได้ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และผลักดันให้ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึง
สิทธิเด็ก คือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มองตนเป็นเช่นนั้น หรือ
ไม่ได้ถูกพิจารณาหรือเรียกจากบุคคลอื่น ๆ ก็ตาม”16
ค�ำจ�ำกัดความนีร้ ะบุถงึ ประเด็น (ก) ความเข้าใจผิดทีว่ า่ เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทปกป้อง
สิทธิเด็กเท่านั้น และ (ข) ในความเป็นจริงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมากไม่ได้ใช้ค�ำนี้เรียกตนเอง
และ/หรือมีการต่อต้านไม่ยอมรับบทบาทดังกล่าวของเด็กในหมู่ผู้ใหญ่
8
ค�ำจ�ำกัดความ

เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ซึง่ บางบทบาทเกีย่ วข้อง
กับสิทธิของพวกเขาเอง และสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ ด้วย (เช่น เด็กที่เรียกร้องสิทธิทางด้านการศึกษา
การเคลือ่ นไหวดังกล่าวก็สง่ ผลต่อสิทธิของพวกเขาเอง และสิทธิของเด็กคนอืน่ ๆ ด้วย) ในขณะทีบ่ างบทบาท
ของพวกเขาเน้นที่การปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผลกระทบต่อทุก ๆ คน (เช่น สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาความยากจน)
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่า ค�ำจ�ำกัดความของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ได้จากการประมวล “สิง่ ทีเ่ ขาท�ำ” และจากค�ำอธิบายทีเ่ กีย่ วกับบทบาทของพวกเขา ซึง่ บทบาททีเ่ ป็นตัวอย่าง
ของการปกป้องสิทธิมนุษชนรวมถึง: การเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล
การรวบรวมและเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนเหยือ่ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การเคลื่อนไหวเพื่อผดุงความรับผิดชอบและเพื่อยุติการนิรโทษกรรมผู้กระท�ำผิด สนับสนุนการยกระดับ
ธรรมาภิบาลและการปรับปรุงนโยบายของรัฐบาล และการสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่าง ๆ
ว่าด้วยการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนศึกษาและการอบรม17

ตัวอย่างของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้แก่:
• เด็ก สมาชิกของรัฐสภาเด็ก (Children’s Parliament) ผูร้ ณรงค์ให้รฐั บาลของตนเคารพ
และปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• เด็ก ซึ่งรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ในหมู่เพื่อนฝูงของเขาเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก
• เด็ก ซึง่ เรียกร้องความเป็นธรรมจากกรณีการละเมิดสิทธิเด็ก และส่งเสริมให้เกิดการปฏิรปู
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน
• เด็ก ซึง่ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการชุมนุมอย่างสงบเพือ่ ประท้วงต่อต้านความอยุตธิ รรมต่าง ๆ
และลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน
• เด็ก ซึ่งติดตามผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และน�ำเสนอรายงาน
แก่คณะกรรมการสิทธิเด็ก
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ถึงแม้จะมีเด็กทัว่ โลกหลายคนทีด่ ำ� เนินการสอดคล้องกับค�ำนิยามข้างต้นของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
แต่ในความเป็นจริงส�ำหรับเด็กส่วนใหญ่แล้วยังมีความแตกต่าง ไม่เพียงแต่ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
และ/หรือไม่รคู้ วามหมายแต่พวกเขาอยูใ่ นสังคมทีผ่ คู้ นโดยทัว่ ไปไม่ยอมรับการพูดแสดงความคิดเห็น หรือ
ยอมให้คน ๆ หนึ่งพูดถึงสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีในหลายสังคมและบริบทที่ไม่คาดหวังให้เด็ก
พูดแสดงความคิดเห็นคัดค้านอ�ำนาจของผู้ใหญ่ ความท้าทายจะยิ่งมากขึ้นในระบบการปกครองแบบ
เผด็จการ อย่างไรก็ดี รัฐภาคี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่มีผลบังคับในทุกประเทศ และยอมรับในสิทธิอันชอบธรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งที่ได้มีการ
แสดงบทบาทดังกล่าวแล้ว หรือบทบาททีค่ าดหวังว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต แม้วา่ สภาวะทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจของแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่ อาจแตกต่างกันมาก
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3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากล
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน:
สิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
3.1 หลักการทั่วไป 4 ประการ (มาตรา 2, 3(1), 6, 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก และมาตรา 8, 12, 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน)
คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้ระบุให้ 4 มาตราในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นหลักการทัว่ ไป 4 ประการ18
ซึ่งได้แก่:
• มาตรา 2: การไม่เลือกปฏิบัติ
• มาตรา 3(1): ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก
• มาตรา 6: การมีชีวิต ความอยู่รอด และการพัฒนา
• มาตรา 12: สิทธิของเด็กที่จะแสดงความคิดเห็นและได้รับการใส่ใจรับฟังตามสมควร
ทั้ง 4 มาตราการนี้มีความเชื่อมโยงกับบริบททั้งหมดของสิทธิเด็กภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึง่ ถ้ารวมกับมาตรา 5 (ว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องบิดามารดา/ผูป้ กครองทีจ่ ะให้คำ� ชีแ้ นะปรึกษาแก่บตุ รหลาน
ในการใช้สิทธิเด็กอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเด็ก) จะกลายเป็น
สารัตถะหลักของแนวทางตามสิทธิเด็ก19 แนวทางตามสิทธิเด็กแยกแยะอย่างชัดเจนในการตระหนักถึง
สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจากสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ใหญ่ ใจความหลักก็
คือ เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ ผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขาจะได้รับ
การพิจารณาเป็นล�ำดับแรก ความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รบั การใส่ใจรับฟังอย่างเทีย่ งธรรมสมเหตุสมผล
นอกจากนี้แล้ว สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และพัฒนาการของเด็กจะต้องได้รับการคุ้มครอง และบิดา
มารดา/ผูป้ กครองของเด็กมีหน้าทีแ่ ละสิทธิทจี่ ะให้คำ� ปรึกษาแก่บตุ รหลานเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิของพวกเขา

3.1.1 การไม่เลือกปฏิบัติ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 2
(1) รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญานีแ้ ก่เด็กแต่ละคนทีอ่ ยู่
ในเขตอ�ำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค�ำนึงถึง
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ต้นก�ำเนิด
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Definitions

เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

ทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ
ของเด็ก หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(2) รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการ
คุม้ ครองจากการเลือกปฏิบตั ิ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพืน้ ฐานของสถานภาพ
กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออกหรือความเชื่อของบิดา มารดา ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 12(2)
รัฐต้องด�ำเนินมาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันให้มกี ารคุม้ ครองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แก่บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติ
โดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึง
ในปฏิญญานี้

หลายประเด็นที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจในกิจกรรมของพวกเขามีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ ภาครัฐจะต้องให้ความมัน่ ใจว่า เด็กเหล่านัน้ จะต้องไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เมือ่ พวกเขาแสดงบทบาทปกป้องสิทธิของพวกเขา หรือสิทธิของบุคคลอืน่ ๆ ให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
หรือแสดงบทบาทปกป้องสิทธิอันชอบธรรมอื่น ๆ มาตรา 2(1) (สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้
สิทธิข้ออื่น ๆ) ไม่ได้เป็นสิทธิที่มาโดด ๆ และ
ต้องมีสิทธินี้โดยทันที มิใช่ค่อย ๆ ได้รับสิทธิ
ตราบใดที่ ไ ม่ มี ก ารเคารพในเพศสภาพ
ดังกล่าว

ของคุณ ก็จะไม่มีหลักประกันใด ๆ ตราบใดที่
รู ปลักษณ์/ลักษณะท่าทางของคุณแตกต่าง
จากบุ คคลอื่น ๆ คุณก็จะกลายเป็นตัวตลก
ตราบใดที่ อั ต ลั ก ษณ์ ข องคุ ณ กลายเป็ น
ฝ่ ายผิด ก็จะไม่มีหลักประกันใด ๆ

มีหลายกรณีที่เด็กรายงานการถูกเลือก
ปฏิบัติในหลายรูปแบบในขณะที่พวกเขาใช้
สิทธิดำ� เนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้ ๆ
ที่เป็นพฤติกรรมต้องห้ามตามที่ถูกระบุไว้ใน
มาตรา 2 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ภูมิภาคลาตินอเมริกันและแคริบเบียน
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ทั้งนี้ เด็กควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการด�ำเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่ผู้ใหญ่ หรือเด็กอื่น ๆ
ได้รับเมื่อด�ำเนินบทบาทเดียวกัน อย่างไรก็ดี เด็กบางกลุ่มอาจถูกเลือกปฏิบัติมากเป็นพิเศษและซ�้ำซ้อน
เมื่อด�ำเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มาตรา 2 นอกจากที่ให้การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูก
เลือกปฏิบัติเมื่อใช้สิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว เด็กยังได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากสถานะของพวกเขาด้วย เช่น เพศสภาพ หรือเชื้อชาติ หรือ
ความพิการภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination) เด็กกลุม่ ทีม่ กั ถูกเลือกปฏิบตั ิ ได้แก่ เด็กผูห้ ญิง ซึง่ รวมถึงเด็กผูห้ ญิงมีครรภ์และเด็กผูห้ ญิง
ที่มีสถานะเป็นมารดา เด็กพิการ เด็กที่มีภูมิหลังด้านชนชาติที่หลากหลาย เด็กผู้ลี้ภัย หรือไร้สัญชาติ
เด็กที่มีความหลากหลายทางเพศ และเด็กอื่น ๆ อีกหลายกลุ่ม ถึงแม้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (HRDs)
ที่เป็นผู้ใหญ่จะเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคคล้ายคลึงกัน แต่เด็กในกลุ่มเปราะบางที่ด�ำเนินบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบและซ�้ำซ้อนมากกว่า ทั้งนี้เพราะสถานภาพความ
เป็นเด็กของพวกเขาเพิม่ ความเสียเปรียบ และเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการถูกเลือกปฏิบตั มิ ากขึน้ นอกเหนือ
จากปัจจัยอื่น ๆ (โดยอาจมาจากหลายสาเหตุ) ยกตัวอย่างเช่น มีรายงานจ�ำนวนมากว่า นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนสตรีที่เป็นผู้ใหญ่เผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากมาย แต่เด็กผู้หญิงที่ด�ำเนินบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีสถิติเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ มากกว่า และในระดับหรือรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไปส�ำหรับช่วงวัยที่แตกต่างกันของพวกเธอ เด็กที่อายุมากขึ้นอาจถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
ข้อจ�ำกัดด้านอ�ำนาจในการตัดสินใจเนือ่ งจากยังเป็นเด็ก และการถูกเลือกปฏิบตั ใิ นรูปแบบทีค่ ล้ายกับผูใ้ หญ่
เช่น การถูกกระท�ำความรุนแรงด้วยเพศสภาพ อุปสรรคการเข้าไม่ถงึ สิทธิและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ตามเพศสภาพ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างที่เด็กผู้หญิงที่มาจากชุมชนพื้นเมือง หรือเด็กหญิงพิการ อาจจะถูก
เลือกปฏิบัติเพราะภูมิหลังด้านชนชาติ ภาษา เพศสภาพ และสมรรถนะทางกายภาพ20 ทั้งนี้ เด็กกลุ่มอื่น ๆ
ที่มาจากชุมชนพื้นเมืองก็อาจเผชิญความท้าทายเมื่อด�ำเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
พวกเขาใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย หรือพวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติ หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
ในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งความท้าทาย หรืออุปสรรคที่พวกเขาเผชิญอาจเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาอายุมากขึ้น
อย่างไรก็ดี เด็กพิการได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษภายใต้มาตรา 7 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ซึ่งระบุว่า เด็กพิการพึงมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เสมอภาคกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ
โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะสิทธิต่าง ๆ ที่ระบุไว้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือสิทธิภายใต้มาตราอื่น ๆ
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ21 แต่ครอบคลุมถึงการได้รับการพิจารณาเพื่อยกระดับความเข้มแข็ง
และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงระบบสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
ระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล (ดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 2 ภายใต้อนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ)
เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมของเด็กพิการ
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ถึงแม้ว่ามาตรา 2(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้ระบุถึงประเด็นรสนิยมทางเพศและ
เพศสภาพอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้ระบุว่า “ภาครัฐพึงด�ำเนินมาตรการที่มีประสิทธิผล
ในการปกป้องคุ้มครองวัยรุ่นในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จากการถูกกระท�ำ
ความรุนแรง การถูกเลือกปฏิบัติ หรือการถูกกลั่นแกล้งรังแกทุกรูปแบบโดยสร้างความตระหนักรู้
ในหมู่ประชาชน อีกทั้งด�ำเนินมาตรการที่สนับสนุนและปลอดภัย22
มาตรา 2 ไม่ได้ระบุเรือ่ งครอบคลุมอายุของเด็กในหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ทีจ่ ะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองสิทธิ
เป็นการเฉพาะ และมีหลายกรณีทเี่ ด็กถูกจ�ำกัดสิทธิแต่ไม่จำ� กัดในผูใ้ หญ่ (เช่น ข้อห้ามการออกนอกเคหสถาน
ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่จ�ำกัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก) อาจส่งผลกระทบทางลบ
อย่างมากต่อความสามารถของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโอกาส
การได้ใช้พื้นที่สาธารณะ23

ข้อหากระท�ำผิดเฉพาะกลุ่มและการเลือกปฏิบัติเพราะอายุ
องค์กรเครือข่ายข้อมูลสิทธิเด็กได้เผยแพร่รายงานว่าด้วยการตั้งข้อหาการกระท�ำ
ความผิดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่เห็นได้ทั่วโลก การตั้งข้อหา
การกระท�ำความผิดเฉพาะกลุ่ม (Status Offences) หมายถึง การตั้งข้อหา
การกระท�ำผิดคดีอาญาเฉพาะบุคคลบางกลุ่มในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การเลือกปฏิบัติเพราะศาสนา เพศสภาพ หรืออายุ การห้ามออกจากเคหสถาน
กฎหมายว่าด้วยการละทิง้ ต่อหน้าที่ และความผิดฐานเร่รอ่ นสามารถน�ำมาลงโทษ
เพียงเพราะเด็ก ๆ อยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการไม่เชื่อฟัง /
ฝ่าฝืนค�ำสั่งสามารถท�ำให้กิจกรรมบางอย่างซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายส�ำหรับ
ผู้ใหญ่กลายเป็นกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญาส�ำหรับเด็ก ๆ รายงานนี้ยังให้
ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ข้อกล่าวหาดังกล่าว และเรียกร้องให้
ภาครัฐยุติการใช้ข้อกล่าวหาเหล่านั้น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึงสิทธิที่
ต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะอายุ
https://archive.crin.org/sites/default/files/crin_status_offences_global_
report_0.pdf
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เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนได้รายงานประสบการณ์ที่ถูกตีตราและถูกละเมิด ซึ่งเป็น
ผลโดยตรงจากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขาและบางครั้งก็เพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก:

และแล้ ว ก็ มี บ างคนออกมาจากศาลากลาง และ
เริ่ม ตะโกนถามว่ า “เธออายุ เ ท่ าไร?” “เธอคิ ด ว่ า
เป็นเรือ่ งปกติหรือทีเ่ ด็กจะสอบถาม / เรียกร้องเรือ่ งใด ๆ
จากผู ้มีอ�ำนาจ?
ยุโรปตะวันออก

พวกเขาเรียกเราว่าอาชญากร criminals หรือ
พวกสร้างปั ญหา เพียงเพราะพวกเราต่อสู้เพือ่
เรือ่ งส�ำคัญ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อสังคม
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เด็กไม่ควร
ถูกเลือกปฏิบัติจากผลของการใช้สิทธิอันชอบธรรมในการด�ำเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น การแก้ปัญหาวิธีหนึ่งก็คือ การผนวก “อายุ” ไว้ในหมวดหมู่การปกป้องคุ้มครองในกฎหมายต่าง ๆ
ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการน�ำเสนอกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการรับรู้และ
การปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบุอายุดังต่อไปนี้:

กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการรับรู ้และการปกป้องคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน24
‘กฎหมายนี้จะใช้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนภายใต้กฎหมาย อาณาเขต หรือ
การควบคุมของ (ชื่อประเทศ) โดยไม่มีการแบ่งแยก เพราะความแตกต่างใด ๆ ทั้งสิ้น
เช่น เพศ เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา หรือ การถูกตัดสินว่า เป็นผู้กระท�ำความผิด
ตลอดจนมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองและเรือ่ งอืน่ ๆ ภูมหิ ลังทางด้านสังคม
เชื้อชาติ หรือชนชาติ สัญชาติ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ สินทรัพย์ สถานภาพด้าน
การสมรส สถานะชาติกำ� เนิด ความพิการ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ ลักษณะทางเพศ
หรือสถานภาพอื่น ๆ’
https://www.ishr.ch/news/model-law
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สารัตถะประเด็นหนึง่ ในมาตรา 2 ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึง่ ระบุไว้เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน
ในข้อตกลงต่าง ๆ ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กที่บิดามารดาด�ำเนินบทบาทนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ก็คือ เด็ก ๆ อาจตกเป็นเป้าหมายอย่างเจาะจงในแผนการที่มุ่งหวังจะยับยั้งขัดขวางไม่ให้
บิดามารดาของพวกเขาด�ำเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ดังนั้นมาตรา 2(2) จึงระบุให้ภาครัฐ
จะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กแต่ละคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
ตลอดจนจากการถูกลงโทษเนือ่ งจากสถานะและการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น
หรือความเชือ่ ศรัทธาของบิดามารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก ดังนัน้
เด็กทุกคนจึงมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองตามสารัตถะดังกล่าวในมาตรา 2(2) ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กซึ่งสิทธิเด็กประเด็นนี้เป็นเอกเทศ

3.1.2 ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 3(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ในการกระท�ำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระท�ำโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์
ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก

มาตรา 3(1) เป็นมาตราเฉพาะส�ำหรับเด็กในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อ
ประกอบกับมาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีสารัตถะว่า สังคมผู้ใหญ่ควรต้อง
ย้อนพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ของตนอยู่เสมอว่าอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของเด็กอย่างไร25 ซึ่งหลักการนี้
จะน�ำไปประยุกต์ใช้ทุกครั้งที่ผู้ใหญ่จะตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามเพื่อเด็ก และทุกครั้งที่การตัดสินใจนั้น
ส่งผลกระทบต่อเด็ก ด้วยการตระหนักว่า เด็กมักจะขาดอ�ำนาจในการตัดสินใจเรือ่ งราวต่าง ๆ รวมถึงอ�ำนาจ
ทางการเมือง ที่การตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม สารัตถะนี้มีความส�ำคัญ
ต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องจากเป็นประเด็นที่พวกเขาสามารถใช้ยืนยันเรียกร้องให้รัฐและ
ฝ่ายอื่น ๆ เน้นให้ความส�ำคัญกับเด็กในการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก อย่างไรก็ดี ผู้ใหญ่อาจ
น�ำหลักการเรื่องผลประโยชน์สูงสุดของเด็กไปใช้ในทางที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง (เช่น บิดามารดา ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ) เพื่อจ�ำกัดพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่อาจจะอนุญาต หรืออาจจะไม่อนุญาตให้
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายใดรายหนึ่งกระท�ำ (เช่น การรับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพูด
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การรณรงค์หรือการประท้วง) ประเด็นส�ำคัญ
ก็คือ ผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจจะต้องตัดสินใจด้วยความเข้าใจอย่างครบถ้วนถ่องแท้ว่า หลักการ
“ผลประโยชน์สงู สุด” ของเด็กควรครอบคลุมองค์ประกอบใดบ้าง และควรจะประยุกต์ใช้หลักการนีอ้ ย่างไร
ให้เหมาะสม
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คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้อธิบายมาตรา 3(1)ว่า “เป็นสิทธิสำ� คัญ เป็นหลักการทีใ่ ช้ตคี วามทางกฎหมาย
และเป็นกฎเกณฑ์ในกระบวนการปฏิบัติการ”26 และได้ให้ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับประเด็นที่ควรต้องพิจารณา
ในการก�ำหนดถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งได้แก่ ความคิดเห็นของเด็ก สิทธิมนุษยชนประเด็นอื่น ๆ
ของเด็ก ความคิดเห็นของบิดามารดาและฝ่ายอื่น ๆ ข้อพิจารณาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และ
หลักฐานจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่27 ประเด็นที่ส�ำคัญมากส�ำหรับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ก็คือ หลักการ “ผลประโยชน์สูงสุด” ไม่ควรจะถูกจ�ำกัดอยู่เพียงเรื่องสวัสดิการ หรือ
การปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายเท่านั้น แต่ควรครอบคลุมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(ที่ความคิดเห็นของพวกเขาควรต้องได้รับการใส่ใจรับฟังอย่างสมเหตุสมผลด้วย ตลอดจนเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเสาะหา การรับข้อมูล และการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ)
อีกทั้งสิทธิในการรวมกลุ่ม และสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นดังกล่าวมีความส�ำคัญต่อเด็กเสมอ
แต่มีความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากบางครั้งได้มีการน�ำหลักการ
“ผลประโยชน์สูงสุด” ไปใช้ในกฎหมาย นโยบาย และการตัดสินใจต่าง ๆ ที่จ�ำกัดสิทธิของเด็กมากเกินไป
โดยอ้างถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดกับเด็ก หรือผลกระทบทางการศึกษาของพวกเขา ประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นเป็นตัวอย่างของข้อพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก แต่ก็มีข้อพิจารณาอื่น ๆ ด้วย

3.1.3 สิทธิในการมีชีวิต การอยู ่รอด และการพัฒนา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 6 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
(2) รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มทีเ่ ท่าทีจ่ ะท�ำได้ ให้มกี ารอยูร่ อด และการพัฒนาของเด็ก

มาตรา 6 ขยายสิทธิการมีชีวิต ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
สิทธิการมีชวี ติ ของเด็ก ให้ครอบคลุมถึงสิทธิในการอยูร่ อด และสิทธิในการได้รบั การพัฒนา ในขณะทีม่ าตรา 12(2)
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งระบุว่า “บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกกระท�ำความรุนแรง การถูกคุกคามข่มขู่
การถูกตอบโต้ การถูกเลือกปฏิบัติ การถูกกดดัน หรือการถูกกระท�ำโดยพลการในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นผล
จากการที่เขาหรือเธอนั้นใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้”28 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติระบุว่า “หน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตของบุคคลถือเป็นพันธกรณีที่
ภาครัฐจะต้องด�ำเนินมาตรการพิเศษต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ในสถานการณ์เปราะบาง
ซึง่ ชีวติ ของบุคคลนัน้ ๆ ก�ำลังตกอยูใ่ นอันตรายจากภัยคุกคามแบบจงใจต่าง ๆ หรือจากความรุนแรงรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ บุคคลดังกล่าวรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ปราบปราม
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

การทุจริตและขบวนการอาชญากรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม นักสื่อสารมวลชน
บุคคลสาธารณะต่าง ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงพยานคดีอาญาต่าง ๆ และเหยือ่ ความรุนแรงในครอบครัว เหยือ่ ความรุนแรง
ทางเพศ และเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ บุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่สถานการณ์ใน
ชีวิตอยู่บนท้องถนน เด็กอพยพโยกย้ายถิ่นฐานที่เดินทางโดยล�ำพัง และเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางอาวุธ”29 ส�ำหรับประเด็นการพัฒนาเด็ก คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ตีความไว้อย่างครอบคลุม
ว่าหมายถึงพัฒนาการทั้งทางด้านกายภาพ สติปัญญา คุณธรรม และทางสังคม30 ซึ่งรวมถึงพัฒนาการ
ทางด้านความสามารถของเด็กที่จะเข้าใจและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนด้วย
ดังนั้นจึงชัดเจนว่า ภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพสิทธิในการมีชีวิตของเด็ก และ
จะต้องไม่ท�ำให้เด็กได้รับอันตราย ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในปฏิบัติการของภาครัฐ ในการรับมือกับ
กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งภาครัฐจะต้องด�ำเนินการในทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผล
ทีจ่ ะปกป้องคุม้ ครองเด็กจากการกระท�ำต่าง ๆ ทีค่ กุ คามชีวติ ของพวกเขา จากบุคคลนอกภาครัฐ31 ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการที่ภาครัฐต้องด�ำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตรายต่าง ๆ
ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพวกเขา ซึ่งรวมถึงอันตรายในระบบออนไลน์32
นอกจากนี้ เด็กอาจจะต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ในสถานการณ์ประท้วงที่อาจจะลุกลาม
เป็นความรุนแรงและมีการวางก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ
ระหว่างการชุมนุมโดยสงบไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดา/ผูป้ กครองแต่ฝา่ ยเดียว33 ผูแ้ ทนรายงาน
พิเศษด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ที่ “การชุมนุมอย่างสงบซึ่งถูก
คุกคามด้วยความรุนแรงควรจะถูกห้ามหรือยุติลง แทนที่จะได้รับหลักประกันคุ้มครองความรุนแรงตาม
ความรับผิดชอบของภาครัฐ”34 ในกรณีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การตอบโต้อย่างไม่ถูกต้องด้วย
ความกังวลทีว่ า่ การชุมนุมโดยสงบอาจจะบานปลายกลายเป็นความรุนแรงไม่ควรจะถูกใช้อา้ งเพือ่ ห้าม
เด็กเข้ามีส่วนร่วม แต่ควรจะเป็นปฏิบัติการในทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผลที่ท�ำให้เด็กปลอดภัยจากภัย
คุกคามต่อสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการได้รับการพัฒนาของพวกเขา (ดูเพิ่มเติมในข้อ 3.5.3)
ประการสุดท้ายและเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับก็คือ ภาครัฐสามารถด�ำเนินการได้เฉพาะเรื่องที่
สมเหตุสมผล ส่วนเด็ก “มีสทิ ธิเลือกทีอ่ าจยังคงด�ำเนินการหรือละเว้นซึง่ กระทบต่อการใช้สทิ ธิเหล่านีข้ องตนเอง”
ในขณะที่ภาครัฐต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และ
การมีพัฒนาการของเด็ก35
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.1.4 สิทธิในการได้รับการรับฟั งความคิดเห็นตามสมควร
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระบุ ว่า:
(1) รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเป็นของตนได้แล้ว ซึ่งสิทธิที่จะ
แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุก ๆ เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ ความคิด
เห็นดังกล่าวของเด็กจะได้รบั การพิจารณาตามสมควรแก่อายุและวุฒภิ าวะของเด็กนัน้
(2) เพื่อความมุ่งประสงค์นี้ เด็กจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิ
มีเสียงในกระบวนการพิจารณาทางตุลาการ และทางปกครองใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
เด็ก ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยผ่านผู้แทนหรือองค์กรที่เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคล้อง
กับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน

มาตรา 12 เป็นสิทธิที่เป็นลักษณะเฉพาะ ที่ก�ำหนดให้ผู้ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เด็กต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กตามสมควรแก่อายุและวุฒภิ าวะของเด็ก ซึง่ สิทธิเด็กประการนีม้ คี วามส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อการด�ำเนินกิจกรรมของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน เพราะเป็น “การระบุถงึ สถานะทางกฎหมาย
และสถานะทางสังคมของเด็ก ซึง่ ถึงแม้เด็กจะยังไม่มคี วามเป็นเอกเทศเหมือนผูใ้ หญ่ แต่กม็ สี ทิ ธิอนั ชอบธรรม”36
ทั้งนี้ มาตรา 12(1) ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีผลกระทบกับเด็ก ในขณะที่มาตรา 12(2) เน้นเฉพาะ
กระบวนการพิจารณาอรรถคดี และกระบวนการฝ่ายบริหารที่กระทบต่อเด็ก กล่าวคือ เด็กที่ยื่นฟ้องศาล
กรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับโอกาสในการได้รับการรับฟังและค�ำให้การของเด็กจะต้องได้รับ
การพิจารณาตามสมควรในระหว่างการพิจารณาคดี รายละเอียดของมาตรา 12(2) ถูกระบุเพิม่ เติมในบทที่ 4
ส�ำหรับสิทธิเด็กในการได้รับการรับฟังที่ระบุไว้ในมาตรา 12(1) เป็นสิทธิของเด็กที่เป็นปัจเจกบุคคล
และสิทธิของกลุม่ เด็ก37 ซึง่ ประยุกต์ใช้กบั เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนรายบุคคล เมือ่ เด็กใช้สทิ ธิปกป้องสิทธิ
ของตนเองต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก (เช่น ท้าทายการตัดสินใจหรือมติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการดูแลเด็ก) มาตรา 12(1) ยังประยุกต์ใช้กับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับผลกระทบ
ในฐานะกลุ่ม และเด็กทั้งกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม พันธกรณีของรัฐในการให้ความ “มั่นใจ” หมายความว่า
รัฐบาลควรสร้างโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อพวกเขา รวมถึงที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและนโยบาย
ทั้งนี้ มาตรา 8 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน
กับมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และช่วยเสริมให้สารัตถะในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กมีน�้ำหนักมากขึ้น
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 8 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน:
(1) บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผล
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของตน และการด�ำเนินงาน
สาธารณะ
(2) ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานสาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึง
เรื่องใดก็ตามของการด�ำเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และ
การบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เด็กไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 8 ของปฎิญญาฉบับนี้ได้อย่างครบถ้วน ก็คือ
เด็กไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาลได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ผ่านการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ
สมัครเป็นผู้แทนในการเลือกตั้งท้องถิ่น คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะให้รัฐปรับลดอายุของผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลง เพื่อให้เด็กมีสิทธิมีเสียงในกระบวนประชาธิปไตยและการเมือง38 อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าอายุขั้นต�่ำในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเท่าไหร่ รัฐควรจะสร้างโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ เช่น จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชน หรือการประชุมสุดยอดเด็ก
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับชาติ เป็นต้น อีกทัง้ ควรมีมาตราการเชิงรุกในการปรึกษาหารือ
กับเด็กในการก�ำหนดนโยบายผ่านช่องทาง และวิธีการต่าง ๆ ที่เอื้อในการเข้าถึงของเด็ก ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า “ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่าจะมีเวทีสภาเด็ก และ
กลไกอื่น ๆ ส�ำหรับการมีส่วนร่วมของเด็ก โดยมอบภารกิจที่ชัดเจนและมีความหมาย ตลอดจนจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล เทคนิค และการเงินที่เพียงพอ และให้ความมั่นใจว่าเด็ก ๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ”39
มาตรา 12 ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กครอบคลุมเด็กทุกคน ดังนัน้ ภาครัฐจะต้องพยายามด�ำเนิน
การเพื่อให้ความมั่นใจว่า กลุ่มเด็กต่าง ๆ ที่มักถูกมองข้าม ถูกละเลย และถูกริดลอนสิทธิ จะได้รับสิทธิ
โอกาสเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะน�ำจากการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ว่า ภาครัฐของ
ประเทศต่าง ๆ ควรให้ความมั่นใจว่าเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
เด็กพิการ เด็กที่อยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เด็กที่อยู่ในระบบการเลี้ยงดู
ทดแทน เด็กยากจน และเด็กที่มีภูมิหลังเป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และได้รบั การสนับสนุนอย่างเหมาะสมกับเพศสภาพและวัยเพือ่ ให้เด็กในสถานการณ์
เปราะบางต่าง ๆ เหล่านีไ้ ด้มสี ว่ นร่วมในทุกกิจกรรมและทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับพวกเขา40 ผูแ้ ทนรายงาน
พิเศษด้านผูพ้ ลัดถิน่ ในประเทศ ยังได้กล่าวเน้นถึงความส�ำคัญทีภ่ าครัฐจะต้องรับรองสิทธิมนุษยชนประเด็น
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อื่น ๆ ของกลุ่มเด็กที่มักถูกมองข้ามนี้ด้วย โดยตั้งข้อสังเกตว่า “การเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มเปราะบาง
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้เด็กเหล่านั้นในการก�ำหนดทิศทางชีวิต
ของตนเองได้อีกครั้ง การน�ำไปสู่การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะการท�ำงาน
ในรูปแบบองค์กร และส่งเสริมทัศนคติของความเป็นหนึ่งเดียว”41
ดังนัน้ ภาครัฐมีพนั ธกรณีในทุกขัน้ ตอนของการตัดสินใจหรือก�ำหนดนโยบายทีจ่ ะต้องรับประกันสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระของเด็กทุกคน และทุกกลุ่มในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือ
ส่งผลกระทบต่อเด็ก และความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการรับฟังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของ
เด็ก อย่างไรก็ตาม พันธกรณีดงั กล่าวของภาครัฐเป็นคนละส่วนกับสิทธิของบิดามารดา/ผูป้ กครองทีจ่ ะต้อง
ให้คำ� ชีแ้ นะแก่บตุ รหลานของตนในการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ของเด็กทีส่ อดคล้องกับความสามารถทีพ่ ฒ
ั นาตามวัย
ของเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในขณะที่มีข้อแนะน�ำว่าด้วยประโยค
“ตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็ก” ในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นเป็นการ
ลิดรอนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก ถือเป็นการตีความที่ผิด ในอีกด้านหนึ่ง ที่มีการตีความอย่าง
สร้างสรรค์ต่อค�ำว่า “ตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะของเด็ก” จะถือว่าเป็นการเพิ่มพันธกรณีให้แก่
ภาครัฐให้ต้องพิจารณา และรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจัง ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
การมีอยูข่ องสิทธินถี้ อื เป็นการตระหนักว่าเด็ก ๆ มีโอกาสน้อยทีจ่ ะอยูใ่ นสถานะทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสิน
ใจเหล่านี้ และความสามารถของเด็กในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวเองนัน้ ถือเป็นสารัตถะหลักของการด�ำเนินการตามแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อศักดิศ์ รี
ความเสมอภาค และความเคารพในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคล สิทธิเด็กในการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะจ�ำเป็นต้องได้รับการสนองตอบเป็นพิเศษและ
เพิ่มเติมจากภาครัฐโดยการยอมรับในข้อจ�ำกัดดังกล่าวของเด็ก ภาครัฐจึงมีพันธกรณีเฉพาะที่จะต้อง
รับฟังความคิดเห็นของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพิจารณาความเห็นดังกล่าวอย่างจริงจัง (โดยตาม
สมควรแก่อายุและวุฒภิ าวะของเด็ก) นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องให้ความมัน่ ใจว่า ความคิดเห็นของเด็กพิการ
ก็จะได้รับการรับฟังอย่างเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ อีกทั้งต้องจัดสรรความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับวัยและ
สภาพความพิการ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 7(3) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
แต่ถึงกระนั้น เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนรายงานว่า ในหลายกรณีความคิดเห็นของเด็กไม่ได้รับ
การรับฟังอย่างจริงจัง โดยเด็ก ๆ ระบุวา่ ทัศนคติทางลบต่อเด็กของผูใ้ หญ่เป็นอุปสรรคส�ำคัญเนือ่ งจากผูใ้ หญ่
ยังไม่สนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

สังคมที่พวกเราอยู ่เย้ยหยันพวกเราเมื่อพวกเราพยายามพู ดแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อีกทั้งปฏิบัติต่อพวกเราเสมือน
บุ คคลที่ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ และเสมือนบุ คคลที่ไม่สามารถ
คิดพิจารณาเรือ่ งเหล่านัน้ ได้อย่างจริงจัง
เอเชีย-แปซิฟิก

ในการนัดชุ มนุม หรือ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อคัดค้าน
รัฐบาล พวกเขามักไม่ได้รบั ความสนใจจากผู ใ้ หญ่ โดยมองว่า
เป็นเด็ก “ไร้การศึกษา” และ “ไม่รู้เรือ่ งรู ้ราวอะไร”
ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ

พวกผู ้ใหญ่ตัดสินใจต่าง ๆ แทนพวกเรา และคิดว่าความคิดเห็น
ของพวกเรามีคุณค่าน้อยกว่าของพวกเขา เพียงเพราะพวกเรา
เป็ นเด็กกว่า นอกจากนี ้ พวกผู ้ใหญ่ยังแสดงบทบาทที่เป็ นลบ
เมื่อ พวกเขาต้ อ งการ “ชี ้ ข าด” ในเรื่อ งใด ๆ โดยไม่ ค� ำ นึ ง ว่ า
ความคิดของพวกผู ้ใหญ่อาจผิด
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า เสี ย ดายที่ บ างครั้ ง เป็ น เรื่ อ งยากที่ พ วกเราจะต่ อ สู้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ
ของพวกเราในวั ย ขนาดพวกเรา เพราะพวกผู ้ ใ หญ่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จเรื่อ งราวของพวกเรา
อย่างจริงจัง และมักจะบอกปั ดความคิดเห็นของพวกเราอยู ่บ่อย ๆ เพียงเพราะพวกเรา
อายุ ยังน้อย ยังเป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม พวกเราต้องการมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนกับประชาชน
่ วกเราอยู ่ และ
อืน่ ๆ พวกเราต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเรือ่ งใดผิดในโลกทีพ
มีส่วนร่วมในการปรับเปลีย่ นให้ดีขนึ ้
ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ
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คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอให้มีโครงการฝึกอบรมนักวิชาชีพ และรณรงค์สาธารณะเพื่อสร้าง
ความตระหนักในการส่งเสริมให้มีความเคารพต่อข้อคิดเห็นของเด็ก43

เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ผลการมี ส่ ว นร่ ว มของเด็ ก ของสภายุ โ รป 42
(Council of Europe) สภายุโรปส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเด็ก รวมถึง “การเคลือ่ นไหว
ของเด็ก” โดยผ่านมาตรการสามขั้นตอน รวมถึง การประเมินระบบและกลไกต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในปัจจบัน การส่งเสริมต่อข้อแนะน�ำและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนการพัฒนาการอบรมต่างๆ ส�ำหรับนักวิชาชีพ เครื่องมือการประเมิน
การมีส่วนร่วมของเด็กมี 10 ตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการ:
• ประเมินการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ในปัจจุบัน
• ช่วยในการบ่งชีม้ าตรการต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะช่วยให้ภาครัฐบรรลุการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดต่อไป
• วัดผลความก้าวหน้าในการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ
https://www.coe.int/en/web/children/child-participation- assessment-tool

เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังได้รายงานต่อข้อกังวลของพวกเขาว่า ถึงแม้พวกเขามีโอกาส
แสดงความคิดเห็น พวกเขาก็ไม่อาจล่วงรู้ว่า ผลการพิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาเป็นเช่นไร ดังนั้น
การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับรู้และเข้าถึงในรายละเอียดของกระบวนการพิจารณาความคิดเห็นของพวกเขา
เพียงพอที่จะท�ำให้พวกเขาเข้าใจความเป็นไปหรือความคืบหน้าในการด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับความคิด
เห็นของพวกเขาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ และควรด�ำเนินการอย่างฉับไว44
ถึงแม้มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความส�ำคัญที่สุดในประเด็นเกี่ยวกับบทบาท
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่บริบทของมาตรานี้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องราว และกระบวนการตัดสินใจ
ต่าง ๆ ทีก่ ระทบต่อเด็กเท่านัน้ เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอาจจะร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีมติ หรือการตัดสินใจใด ๆ (บางครั้งการไม่หยิบยกขึ้นพิจารณาก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ตัดสินใจ) หรืออาจจะร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิตา่ ง ๆ ทีไ่ ม่ได้กระทบต่อเด็กเท่านัน้ หรือไม่ได้กระทบต่อเด็กเลย
ดังนัน้ มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงสนับสนุนการตีความในมาตรา 12
โดยระบุรับรองว่า การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ของเด็กให้ถือเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
ด้วยเช่นกัน และบริบทในมาตรา 12 สามารถประยุกต์ใช้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการท�ำให้มั่นใจว่าเด็กจะได้รับ
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การรับฟังในชีวติ ประจ�ำวัน จะเป็นปัจจัยเพิม่ ความมัน่ ใจและทักษะในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในเรือ่ งราวอืน่ ๆ
ที่เด็กประสบในชีวิตด้วย ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ดังนั้น ภาครัฐควรด�ำเนินขั้น
ตอนต่าง ๆ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจังในทุกประเด็นที่ส่งผลกระ
ทบต่อพวกเขา

มาตรา 12 และความเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็ก
มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นฐานทางกฎหมายที่คณะกรรมการสิทธิเด็กใช้
ในการอธิบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเด็ก ข้อแนะน�ำทั่วไปฉบับที่ 1245 ของคณะกรรมการ
สิทธิเด็ก ระบุว่าถึงแม้แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กไม่ได้ปรากฎในเนื้อหาของมาตรา 12
แต่แนวคิดนีไ้ ด้ถกู ใช้อย่างกว้างขวางและถูกอธิบายถึงการด�ำเนินการตามแนวคิดนีผ้ า่ นกระบวน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปรึกษาหารือระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในพัฒนา
นโยบาย โครงการ และมาตรการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็ก คณะกรรมการสิทธิเด็ก
ยังอธิบายไว้ในเอกสารข้อแนะน�ำทั่วไป ฉบับที่ 12 ว่า มาตรา 12 นี้ เป็นหนึ่งในหลักการทั่วไป
ซึ่งภาครัฐมีพันธกรณีที่จะสร้างความมั่นใจว่า การตีความและการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก จะต้องถูกน�ำทาง
ด้วยมาตรานี้ โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก (มาตรา 13-17)
มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างมาตรา 12 และมาตรา 13-17 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งมักจะถูกมองข้าม
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างมาตราเหล่านี้) กับมาตรา 25 ภายใต้กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึง่ เป็นฐานทางกฎหมายส�ำหรับสิทธิ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกคน รวมถึงเด็กด้วย เอกสาร
แนวปฏิบัติของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนส�ำหรับรัฐในการด�ำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อสิทธิในการมีส่วนร่วม ระบุชัดเจนว่าในกระบวนการตัดสินใจใด ๆ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อเด็ก ภาครัฐจะต้องท�ำให้มั่นใจว่าสิทธิของเด็กในการแสดงความคิดเห็นเป็นไป
อย่างเป็นอิสระ และความคิดเห็นต่าง ๆ ของเด็กจะต้องได้รับการรับฟัง ครอบคลุมถึงการจัดตั้ง
กลไกต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึง่ ปลอดภัย เป็นมิตรกับเด็ก ค�ำนึงถึงประเด็นอ่อนไหวทางด้านเพศสภาพ
ความเหมาะสมทางด้านอายุ และการเข้าถึงกลไกดังกล่าวอย่างมีนัยส�ำคัญของเด็กทุกกลุ่ม46
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็ก คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ระบุยอมรับว่า ทุก ๆกระบวนการตัดสินใจมักจะส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง
หรือโดยอ้อม “โดยปกติแล้ว นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นกลางหรือไม่มผี ลกระทบต่อเด็ก
มีน้อยมาก ส่วนใหญ่แล้วต่างมีผลกระทบต่อเด็กไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ไม่ทางบวกก็ทางลบ
มากไปกว่านั้น เกือบทุกภาคส่วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและพึ่งพากัน”47
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องเข้าใจว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของเด็ก และระบุอย่างชัดเจนว่า ภาครัฐควรต้องแสวงหาความคิดเห็นของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
และรับฟังความคิดเห็นของเด็กอย่างจริงจัง รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของสาธารณชน
ซึ่งเด็กอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็ตาม การมีส่วนร่วมของเด็กเป็นพื้นฐานของการเสริมพลังของ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องด้วยเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ต้องพยายามมากขึ้นในการให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม
แสวงหาความคิดเห็นของพวกเขาด้วย กระบวนการต่าง ๆ ที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมจึงล้วนเป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่เด็ก ซึ่งด�ำเนินบทบาทการปกป้องสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนผลักดันมติ หรือการตัดสินใจของภาครัฐ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก และท�ำให้เด็กอาจจะเริ่มด�ำเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในเวลาต่อไปด้วย

กลยุ ทธ์ระดับชาติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ของประเทศไอร์แลนด์
หลายประเทศมีหรืออยู่ระหว่างการพัฒนากลยุทธ์ระดับชาติด้านการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนากลยุทธ์ดังกล่าวได้อย่าง
ครอบคลุมมากที่สุด
องค์ประกอบส�ำคัญของกลยุทธ์ ได้แก่:
• การปฏิบัติการตามที่ตกลงยอมรับร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ซึ่งจะมีการทบทวนและติดตามผลการด�ำเนินการทุกปี
• การจัดตั้งระบบของสภาเยาวชนระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
• ศูนย์กลางการมีส่วนร่วมที่จัดฝึกอบรมส�ำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐ และ
ให้บริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://www.gov.ie/en/publication/9128db-national-strategy- on-childrenand-young-peoples-participation-in-dec/
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3.2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู ้ปกครอง
(มาตรา 3(2), 5, 18(1-2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)
ความเชือ่ มโยงกันระหว่างสิทธิของบิดามารดา/ผูป้ กครอง กับสิทธิของเด็กเป็นปัจจัยหลักประการหนึง่
ที่ท�ำให้สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแตกต่างอย่างชัดเจนกับสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ และประเด็นนีเ้ ป็นเหตุผลส�ำคัญประการหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ประกอบ
กับปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในกรณีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ การใช้สิทธิ
ของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสิทธิและหน้าทีข่ องบิดามารดา/ผูป้ กครองมาประกอบ
ด้วยในส่วนที่เชื่อมโยงกับเด็ก มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน รายงานว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็กบาง
คนต้องการจะปกป้องคุม้ ครองบุตรหลานของตนจากอันตราย จึงจ�ำกัดการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน และในบางกรณีบดิ ามารดา/ผูป้ กครองอาจเป็นห่วงกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อการเรียนของ
บุตรหลาน ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความมัน่ ใจว่า เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนสามารถ
แสดงบทบาทได้อย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลเสียต่อการศึกษาของพวกเขา ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิด
ทัศนคติเชิงบวกในหมูบ่ ดิ ามารดา/ผูป้ กครอง และในสังคมต่อเด็กทีแ่ สดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้บิดามารดา/ผู้ปกครองเป็นก�ำลังใจยกระดับความเข้มแข็งของบุตรหลานที่ด�ำเนินบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีสามมาตรา ได้แก่ มาตรา 3(2), 5, 18(1-2) ที่มีสารัตถะเน้นสิทธิ
และหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
จะได้นำ� เสนอในรายละเอียดแต่ละมาตราด้านล่างนี้ พร้อมกับการน�ำเสนอข้อมูลเพิม่ เติมว่าทัง้ สามมาตราดังกล่าว
อาจใช้ประกอบกันได้ในทางปฏิบัติ

3.2.1 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู ้ปกครองในการให้ค�ำปรึกษา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของ
ครอบครัวขยายหรือชุมชน ซึ่งก�ำหนดไว้โดยขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น หรือของผู้ปกครอง
ตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย ในอันที่จะให้แนวทางและ
การแนะแนวที่เหมาะสมในการใช้สิทธิของเด็กตามที่อนุสัญญานี้ให้การรับรอง ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
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มาตรา 5 นี้ มีบทบาทครอบคลุมทัง้ หมดภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก48 และมีความส�ำคัญอย่างมาก
เนือ่ งจากครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อการแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็ก มาตรา 5 นีร้ บั รองบทบาท
ที่ชัดเจนและส�ำคัญของบิดามารดา/ผู้ปกครอง และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ และสะท้อนความจริงที่ว่า
บิดามารดาจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ของเด็กทีส่ อดคล้องกับความสามารถทีพ่ ฒ
ั นา
49
ตามวัยของเด็ก
นอกจากนี้ มาตรา 5 ยังมีลักษณะเฉพาะตรงที่ระบุให้บิดามารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้ถือสิทธิ
(และผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ) ภายใต้อนุสญ
ั ญาทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิเด็ก ซึง่ เป็นบุคคลคนละ
กลุ่มกับบิดามารดา/ผู้ปกครอง มาตรานี้ครอบคลุมถึงบิดามารดา/ผู้ปกครอง และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความ
รับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมายด้วย อาจรวมถึงบรรดาผู้น�ำชุมชน หรือบรรดาผู้อาวุโสในเผ่า หรือท้องถิ่น
ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย โดยบิดามารดา/ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อเด็กตามกฎหมาย
มีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีส่ ามารถให้คำ� แนะน�ำแก่เด็กในการใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทัง้ หมดของเด็ก ซึง่ ครอบคลุมถึงสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตลอดจนสิทธิในการได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากภัยอันตรายของเด็กด้วย
กรณีเฉพาะบิดามารดา นอกจากสิทธิดังกล่าวแล้ว บิดามารดามีหน้าที่ที่จะต้องให้ค�ำแนะน�ำแก่เด็ก
ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เด็กก็มีสิทธิที่จะต้องได้รับค�ำแนะน�ำจากบิดามารดา ทั้งนี้ หน้าที่ดังกล่าวนี้ควรจะ
มีการระบุไว้ในกฎหมายภายในแต่ละประเทศ

พันธกรณีทางกฎหมายของบิดามารดา/ผู ้ปกครองเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ส�ำคัญ ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเด็ก
มาตรา 31 ภายใต้ พ.ร.บ.เด็กของแอฟริกาใต้ ฉบับที่ 38 ปี พ.ศ. 2548 ระบุว่า:
‘ก่อนทีบ่ คุ คลหนึง่ จะถือสิทธิและความรับผิดชอบต่อเด็ก ในส่วนทีเ่ ด็กจะตัดสินใจใด ๆ
ที่ระบุไว้ในย่อหน้า b บุคคลผู้นั้นจะต้องพิจารณาความคิดเห็นและความต้องการ
ต่าง ๆ ของเด็ก และค�ำนึงถึงถึงวัยวุฒิ วุฒิภาวะ และขั้นตอนการพัฒนาการของ
เด็กด้วย’
https://www.justice.gov.za/legislation/acts/2005-038%20 childrensact.pdf

ในการใช้สิทธิและหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาแก่เด็กนั้น บิดามารดาจะต้องค�ำนึงถึง “พัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก” ประเด็นนี้ได้แสดงชัดเจนในมาตรา 5 และถูกใช้มากขึ้นในการตีความตลอดทุกมาตรา
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่ยังคงเป็นประเด็นแรกและส�ำคัญที่สุดที่บิดามารดาจะต้องค�ำนึงถึง
เมือ่ ให้คำ� ปรึกษาแก่บตุ รหลาน และบิดามารดาจะต้องค�ำนึงถึงประเด็นนีต้ ลอดชีวติ ของบุตรหลานแต่ละคน
ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับอายุขั้นต�่ำของเด็กที่จะมีบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
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Definitions

เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

และมีเด็กเป็นจ�ำนวนมากที่เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นสิทธิมนุษยชนตั้งแต่อยู่ในระดับประถมศึกษา
อย่างไรก็ตาม มาตรา 5 รับรู้ว่า ระดับการให้ค�ำปรึกษาแก่บุตรหลานของบิดามารดา/ผู้ปกครองจะ
ลดลงเมื่อเด็กมีวุฒิภาวะ50 คณะกรรมการสิทธิเด็ก ยอมรับว่า เมื่อเด็กมีขีดความสามารถที่จะใช้และ
เรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างเป็นอิสระแล้ว เด็กก็ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสิทธิที่จะต้องได้รับ
ค�ำปรึกษาจากบิดามารดาตามมาตรา ดังนัน้ จึงเกิดค�ำถามทีส่ ำ� คัญประเด็นหนึง่ ว่า อะไรเป็นกรอบมาตรฐาน
ที่แสดงว่าเด็กมีขีดความสามารถที่จะใช้และเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างเป็นอิสระ และเมื่อใด
ทีบ่ ดิ ามารดา/ผูป้ กครองยังคงสามารถปฏิเสธการขออนุญาตของบุตรหลานเพือ่ แสดงบทบาทเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน หรือสามารถจ�ำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยอมรับความจ�ำเป็น
ในการได้รับการสนับสนุนและค�ำปรึกษาจากบิดามารดา และผู้ใหญ่ในชุมชนของพวกเขา

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จ�ำเป็นต้องมีทัง้ ทรัพยากรทางการเงิน ความมุ ่งมั่นศรัทธา
ในบทบาทของตน แรงบันดาลใจ ความตัง้ ใจและความรักในบทบาทของตน และปั จจัย
ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื การสนับสนุนและความเข้าใจจากบุ คคลรอบข้าง นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไม่สามารถท�ำงานโดยล�ำพัง และในความเป็นเด็ก เขาและเธอจ�ำเป็นต้อง
ท� ำ งานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่น ๆ และเรี ย นรู ้ จ ากผู ้ อื่น ด้ ว ย เขาและเธอจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ
ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนจากผู ้อืน่
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ความคิดเห็นอืน่ ๆ ระบุวา่ ดูเหมือนบิดามารดาต้องการให้บตุ รหลานใส่ใจการศึกษา แทนการเข้าร่วม
กิจกรรมการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะรูปแบบใด หรือเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลาน

บิดามารดา/ผู ้ปกครองส่วนใหญ่มักต้องการให้บุตรหลานอยู ่บ้านศึกษาทบทวนบทเรียน
มากกว่าที่จะออกไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็กต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็น
การละเมิดสิทธิเด็ก
ยุโรปตะวันออก

อย่างไรก็ตาม เด็กหลายคนแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุนจากบิดามารดา
ควรเป็นไปเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกการแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แทนที่จะเป็น
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

การขัดขวาง บทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของเด็กจ�ำเป็นต้องมีคำ� แนะน�ำเพิม่ เติมในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
รัฐในการเคารพ ปกป้องคุม้ ครอง และสนับสนุนสิทธิของเด็กในการได้รบั ค�ำปรึกษาจากบิดามารดา/ผูป้ กครอง
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาตามวัยของเด็ก51 ภาครัฐไม่ควรจะแทรกแซงโดยพลการในสิทธิ
ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังมีความท้าทาย
ในกรณีที่บิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็กไม่อนุญาตให้บุตรหลานแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยระดับความห่วงกังวลของบิดามารดา/ผู้ปกครองอาจแตกต่างกันไปตามอายุ และระดับภัยอันตราย
ที่บิดามารดา/ผู้ปกครองพิจารณาว่าอาจจะเกิดกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น บิดามารดา
อาจลังเลใจที่จะอนุญาตให้เด็กแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ถึงแม้บุตรหลานจะมีวุฒิภาวะ
ที่จะตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว เพราะความห่วงกังวลถึงผลกระทบต่าง ๆ จากกิจกรรม
(เช่น กรณีวัยรุ่นคนหนึ่ง ประสงค์จะด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางออนไลน์ ซึ่งบิดามารดาของเด็กห่วงกังวล
ว่าเด็กอาจถูกกลั่นแกล้ง หรืออาจถูกละเมิดทางออนไลน์) เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ยอมรับว่า
ระดับการมีสว่ นร่วมของบิดามารดา/ผูป้ กครอง นัน้ อาจเกีย่ วข้องกับระดับความเสีย่ งในกิจกรรมวัฒนธรรม
ศาสนา และการพิจารณาทางการเมือง แต่เน้นย�้ำว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองจ�ำเป็นต้องน�ำความคิดเห็น
ของเด็กไปประกอบการพิจารณาด้วย ในทุกกรณีภาครัฐมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถแสดงบทบาทของพวกเขาได้อย่างปลอดภัยและให้การสนับสนุน และ
ให้ขอ้ มูลแก่บดิ ามารดา/ผูป้ กครอง เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะสามารถให้คำ� ปรึกษา/ค�ำแนะน�ำแก่บตุ รหลานได้อย่าง
เหมาะสม

3.2.2 สิทธิในการได้รับการดูแล และปกป้องคุ้มครอง ด้วยค�ำปรึกษา/ค�ำแนะน�ำจาก
บิดามารดา/ผู ้ปกครอง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 3(2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีรบั ทีจ่ ะประกันให้มกี ารคุม้ ครองและการดูแลแก่เด็กเท่าทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับความอยูด่ ขี องเด็ก
โดยค�ำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่
รับผิดชอบเด็กนัน้ ตามกฎหมายด้วย และเพือ่ การนีร้ ฐั จะด�ำเนินมาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
บริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
มาตรา 3(2) ระบุอย่างชัดเจนถึงพันธกรณีของรัฐในการให้ความมั่นใจว่า เด็กจะได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง และการดูแลเท่าที่จ�ำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก อย่างไรก็ดี มาตรา 3(2) ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจ โดยเหตุผลส่วนใหญ่กค็ อื สารัตถะในมาตรการอืน่ ๆ ได้รว่ มระบุถงึ ประเด็นนีอ้ ยูแ่ ล้วและในบางมาตรา
(เช่น มาตรา 19 และ มาตรา 18(2)) ก็มีเนื้อหาเฉกเช่นเดียวกัน52 แต่ถึงกระนั้น มาตรา 3(2) นี้ก็ยังคง
มีความส�ำคัญอย่างมีนัยส�ำคัญ เพราะระบุถึงพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องยอมรับ หรือค�ำนึงถึงสิทธิและ
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หน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครอง53 อย่างไรก็ตาม “การยอมรับ” ไม่ใช่สิ่งตายตัว54 มีหลายกรณีที่ภาครัฐ
อาจจ�ำเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องคุ้มครองให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น ในกรณีที่บิดามารดา
ขัดขวางบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุตรหลาน หรือบังคับให้บุตรหลานแสดงบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก
เช่น สนับสนุนให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นในสถานที่ชุมนุมหรือพื้นที่สาธารณะ ซึ่งอาจท�ำให้เด็กตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงอันตรายอย่างร้ายแรง หรือสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงที่อาจบานปลายจนเกิด
ความรุนแรง

3.2.3 ความรับผิดชอบของบิดามารดา/ผู ้ปกครองและความช่ วยเหลือจากภาครัฐ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 18 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กระบุ ว่า:
(1) รัฐภาคีจะให้ความพยายามอย่างที่สุด เพื่อประกันให้มีการยอมรับหลักการที่ว่า
ทั้งบิดาและมารดามีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดามารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการเลี้ยงดูและการพัฒนา
เด็ก โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐาน
(2) เพื่อความประสงค์ในการให้หลักประกัน และส่งเสริมสิทธิที่ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้
รัฐภาคีจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย
ในอันที่จะปฏิบัติความรับผิดชอบของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก และจะประกันให้มีการ
พัฒนาสถาบันการอ�ำนวยความสะดวก และการบริการต่าง ๆ สาหรับการดูแลเด็ก

สารัตถะหลักในมาตรา 18 นี้ระบุเน้นถึงความรับผิดชอบร่วมกันของบิดามารดาในการเลี้ยงดูและ
พัฒนาบุตร และพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้บิดามารดาสามารถปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ดี สารัตถะส่วนทีส่ องในมาตรา 18 ระบุเพิม่ เติมว่า บิดามารดา/ผูป้ กครอง
ซึ่งมีความรับผิดชอบหลักในการเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรหลานจะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นข้อพิจารณาพื้นฐาน โดยประเด็นนี้เกี่ยวข้องอย่างมากกับบริบทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
เมื่อน�ำสารัตถะในมาตรา 5 และมาตรา 3(2) มาประกอบกัน
อย่างไรก็ตาม เด็กหลายคนรายงานว่า บิดามารดา/ผู้ปกครองมักไม่สนับสนุน หรือห้ามพวกเขา
เข้าร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย หรือกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบด้านการศึกษาของพวกเขา
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พ่ อ แม่ มั กไม่ ส นั บ สนุ น พวกเรา โดยมั ก ขอให้ พ วกเรา
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดความรุ นแรง
เอเชีย-แปซิฟิก

อุ ปสรรคต่าง ๆ ทีข่ า้ พเจ้าเผชิ ญในบทบาทนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนในระดับท้องถิ่น มาจากพ่อแม่ของข้าพเจ้า
เพราะท่านไม่อนุญาตให้ขา้ พเจ้าปกป้องสิทธิของข้าพเจ้า
เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะได้รับอันตราย
เอเชีย-แปซิฟิก

มีเด็กบางคนยอมรับว่า บิดามารดาเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ซึ่งพวกเขายอมรับได้ ในขณะที่เด็กคนอื่น ๆ พูดถึงว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนและได้รับก�ำลังใจ
จากครอบครัว หลายครัง้ หลังจากทีพ่ วกเขาพูดโน้มน้าวให้บดิ ามารดาเห็นด้วยว่าสิง่ เหล่านัน้ เหมาะสม และ
มีการสนับสนุนจากเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ

มันช่ วยพวกเราเวลาครู อาจารย์ โรงเรียน เพื่อนฝู ง และครอบครัว
อยู ่เคียงข้าง รับรู ้ว่าพวกเขาเชื่ อในค�ำพู ดของพวกเรา ให้พืน้ ที่พวกเรา
มีส่วนร่วม และพวกผู ้ใหญ่เคารพการตัดสินใจของพวกเรา และสอนวิธี
ปกป้องสิทธิของตนเองให้พวกเรา
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ใช่ เลย มีความท้าทาย/อุ ปสรรคหลายอย่างทีเ่ ยาวชนเผชิ ญ เช่ น ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ครอบครัวให้เข้าร่วมการชุ มนุมใด ๆ โดยเฉพาะเพือ่ นนักเรียน ซึ่ งเขาปรารถนาทีจ่ ะเข้าร่วม
และดูด้วยตนเองว่ามีอะไรที่จตุรัสที่มีการชุ มนุม แต่ครอบครัวของเขาไม่อนุญาต และ
เขาก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ข้าพเจ้าเล่าให้เพื่อนคนนัน้ ฟั งว่ามีอะไรเกิดขึน้ ที่จตุรัส และ
ชักชวนให้เขาเข้าร่วม โดยบอกว่าไม่มอี ะไรน่ากลัว และในทีส่ ดุ เขาสามารถโน้มน้าวพ่อของเขา
และได้เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ตุรัส
เอเชีย-แปซิฟิก
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ในขณะที่มาตรา 18 มักจะน�ำมาพูดคุยในบริบทของความรับผิดชอบของบิดามารดาเพื่อสนับสนุน
การตระหนักถึงสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของเด็ก แต่สารัตถะของมาตรา 18 นีค้ รอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
ของบิดามารดาเพือ่ สนับสนุนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กด้วยตลอดจนความรับผิดชอบของ
บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนคุณค่าต่าง ๆ ของสิทธิมนุษยชนแก่เด็ก55 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 16
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุเน้นบทบาทของบุคคลในการสร้างความตื่น
ตัวในภาคประชาชนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นความรับผิดชอบของบิดามารดา/
ผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก เช่น สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น ตลอดจนสิทธิการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบยังมีอย่างจ�ำกัด ดังนั้น ภาครัฐจะต้องให้
ความมั่นใจว่า ครอบครัวและชุมชนของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน จะมีความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของสิทธิเด็กทุกเรื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น
การสนับสนุนทางด้านกฎหมายและทางด้านจิตสังคม
ในบางกรณีที่บิดามารดา/ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ซึ่งกรณีดังกล่าวส่วนใหญ่ภาครัฐจะไม่ล่วงรู้ถึงการถูกละเมิดสิทธิของเด็ก หรือพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร
ทีจ่ ะเข้าแทรกแซง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กมากขึน้ ตราบใดทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าเด็กไม่ได้ตกอยูใ่ นภาวะ
เสี่ยงภัยอันตรายอย่างร้ายแรง แต่ถึงกระนั้น ภาครัฐควรจัดให้มีระบบบริการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะส�ำหรับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และบิดามารดา/ผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างในครอบครัว
โดยทั้งสองฝ่ายยินยอมเห็นพ้อง และเป็นการช่วยยกระดับความเข้มแข็งให้ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้
ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถเข้าถึงระบบการชดเชยเยียวยา ในกรณีที่การจ�ำกัดนั้น ๆ
เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก

3.2.4 สิทธิของบิดามารดา/ผู ้ปกครอง: สรุ ปมาตรการเชิ งปฏิบัติการ
ในบางกรณี บิดามารดา/ผูป้ กครองของเด็กทีไ่ ด้ดำ� เนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอยูก่ อ่ นแล้ว
กิจกรรมของพวกเขาอาจส่งผลต่อความคิดเห็นและบทบาทของบุตรหลาน ดังนั้น เด็กจากครอบครัว
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากจากการถูกเลือกปฏิบัติ หรือจากภัยอันตราย
ที่เป็นผลมาจากการด�ำเนินการนั้น ๆ (ดูหัวข้อ 3.1.1) บิดามารดา/ผู้ปกครอง ควรให้ค�ำปรึกษา
แก่บุตรหลานอย่างเป็นกลาง โดยไม่โน้มน้าวให้เด็กคล้อยตามวัตถุประสงค์ของตน (ดูหัวข้อ 3.4.2)
ส่วนในกรณีที่เด็กไม่ได้มาจากครอบครัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาครัฐมีพันธกรณีที่จะต้องท�ำให้
บิดามารดา/ผูป้ กครองสนับสนุนบุตรหลานให้ตระหนักและเข้าใจในสิทธิเด็ก อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง
มีบิดามารดา/ผู้ปกครองหลายคนที่ตัดสินใจในทุก ๆ วันโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงสิทธิของตนเองหรือสิทธิของเด็ก
หรือโดยไม่มีความรู้หรือความตระหนักรู้ถึงหน้าที่ในสิทธิและความรับผิดชอบของตนต่อเด็ก ในกรณีนี้
ภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญในการให้ความรู้แก่บิดามารดา/ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กควรได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งรวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
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นอกจากนี้ ภาครัฐควรส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยชี้แจงประเด็น
ทางด้านศาสนา วัฒนธรรม เพศสภาพ และประเด็นอื่น ๆ ที่มักเป็นข้อกังวลของบิดามารดา/ผู้ปกครอง
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับบทบาทเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ ภาครัฐ ควรจะด�ำเนินขัน้ ตอนต่าง ๆ เพือ่ คลายความห่วง
กังวลของบิดามารดาเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรหลานที่ด�ำเนินบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
(ดูหัวข้อ 3.4.5) เพื่อให้บิดามารดา/ผู้ปกครองได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองบุตร
หลาน ภาครัฐยังควรให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงเรียน และครูอาจารย์เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการศึกษา ซึ่งจะช่วยคลายความห่วงกังวลของบิดามารดา/
ผู้ปกครองในประเด็นผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลานด้วย ทั้งนี้ ถ้าภาครัฐให้ความรู้และสนับสนุน
ครอบครัวของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อบทบาท
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจะช่วยส่งเสริมให้บดิ ามารดา/ผูป้ กครองบรรลุหน้าทีข่ องตนทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 5
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และช่วยยกระดับความเข้มแข็งของเด็กที่แสดงบทบาทนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนด้วย

รัฐควรผนวกสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู ้ปกครองในการให้ค�ำปรึกษา แนวทาง
แก่บุตรหลานในการใช้สิทธิของพวกเขาไว้ในกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง
รั ฐ ควรให้ ค วามรู ้ แ ก่ บิ ด ามารดา/ผู ้ ป กครองเกี่ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ เ ด็ ก
รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพวกเขา เพื่อให้บิดามารดา/ผู ้ปกครอง
มีความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อต้องให้การสนับสนุนและแนะน�ำบุ ตรหลาน
รัฐควรเสริมสร้างศักยภาพบิดามารดา/ผู ป้ กครองเพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ที่ดำ� เนินบทบาท
เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยท�ำให้ม่นั ใจว่าเด็ก ๆ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและ
กิจกรรมต่าง ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของบุ ตรหลาน
รัฐควรจัดให้มีกลไกที่เด็ก ๆ สามารถแสวงหา และได้รับการสนับสนุนและบริการเมื่อมี
ความขัดแย้งระหว่างบิดามารดา/ผู ้ปกครองกับเด็กที่ออกมาใช้สิทธิของพวกเขา
รัฐควรจัดสรรโอกาสให้เด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชนเข้าถึงการชดเชยเยียวยากรณีท่ีถกู
จ�ำกัดสิทธิโดยบิดามารดา/ผู ้ปกครอง
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3.3 สิทธิทางการศึกษา (มาตรา 29 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
มาตรา 15-16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 29(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก:
รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่
ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกายและ
จิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานและต่อหลักการ
ที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ
ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา และค่านิยม
ของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อค่านิยมของชาติ
ถิ่นก�ำเนิดของเขาและต่ออารยธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง
ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตส�ำนึกแห่งความ
เข้าใจกัน สันติภาพ ความอดกลัน้ ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพในหมูม่ วลมนุษย์
ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม
จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: บุคคลทุกคน
โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผูอ้ นื่ มีสทิ ธิทจี่ ะพัฒนา และอภิปรายแนวคิดใหม่ดา้ นสิทธิมนุษยชน
หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ
มาตรา 15 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: รัฐมีความ
รับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับชั้น และประกันว่าผู้รับผิดชอบทั้งปวงในการฝึกอบรม
ทนายความ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ได้รวมเรือ่ งการสอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: ปัจเจกบุคคล
องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่สาคัญในการช่วยให้สาธารณชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการ
สร้างความเข้าใจ ขันติธรรม สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ และระหว่างกลุม่ เชือ้ ชาติ
และศาสนาทั้งปวง โดยค�ำนึงถึงภูมิหลังของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการ
ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มาตรา 29(1)(ข) เรียกร้องให้รฐั ภาคีให้ความมัน่ ใจว่า
การศึกษาต้องเป็นไปในทิศทางที่ส่งเสริมเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
หลักการต่าง ๆ ในกฎบัตรสหประชาชาติ56 ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ครอบคลุมถึง “สิทธิเด็ก” อย่างชัดเจน
และเมื่อประกอบกับมาตรา 42 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กท�ำให้รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความ
มั่นใจว่าการศึกษาของเด็กจะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการเคารพในสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย57
การให้ความมัน่ ใจว่า หลักสูตรการเรียนการสอนภาคบังคับในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาจะต้อง
มีเรื่องสิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วยนี้ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดวิธีหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจว่า
เด็กและผูท้ รงสิทธิทกุ คน จะตระหนักในสิทธิของพวกเขา และสามารถเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของตนเองและ
เรียกร้องแทนบุคคลอื่น ๆ ได้ผ่านแนวทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิเด็กได้แสดงความกังวลในเอกสารสรุปข้อสังเกตหลายฉบับเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนการศึกษาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิเด็ก โดยในหลายประเทศ เด็กไม่ได้รบั การศึกษา
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเลย ส่วนในประเทศทีม่ กี ารผนวกเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเข้าในหลักสูตรก็อาจไม่ได้รวมเรือ่ ง
เฉพาะในด้านสิทธิเด็กไว้เสมอไป58
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้บง่ ชีว้ า่ การทีพ่ วกเขาไม่ได้รบั การศึกษาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนเป็นความ
ท้าทายที่ส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในการด�ำเนินการของพวกเขา เด็กเป็นจ�ำนวนมากระบุว่าพวกเขาไม่ได้
รับการศึกษาที่เพียงพอเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพและความสามารถ
ของพวกเขาทีจ่ ะแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนีเ้ ด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน แสดงความ
คิดเห็นตรงกับบุคคลอื่น ๆ ว่า กิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีคุณค่าอย่างมากที่จะถูกผนวกรวม
อยู่ในระบบการศึกษา โดยชี้ว่า กิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษา
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
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โรงเรียนควรสอนพวกเราเรื่องสันติภาพ ไม่ใช่ ความรุ นแรง
ความเกลียดชั งจากครู อาจารย์ทีม่ คี วามชิ งชั งชาวต่างชาติและ
กลุม่ รักร่วมเพศเป็นเชื ้อไฟโหมกระพือความเกลียดชั งในโรงเรียน
แอฟริกา

โรงเรียนควรรวมเรื่องสิทธิต่าง ๆ ไว้ในนโยบายของสภาโรงเรียน และ
ระบบการลงคะแนนเสียงนักเรียน อีกทัง้ ควรให้การศึกษาเรื่องสิทธิต่าง ๆ
แก่ เ ด็ ก ทุ ก คน แม้ ว่ าไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นโรงเรี ย น นอกจากนี ้ โรงเรี ย นต่ า ง ๆ
ควรเผยแพร่ขอ้ มู ลเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ และการสนับสนุนสิทธิตา่ ง ๆ ของเด็ก
ยุโรปตะวันตกและภูมิภาคอื่น ๆ

โรงเรียนควรวิเคราะห์รว่ มกับนักเรียนเกีย่ วกับประสบการณ์
การชุ มนุมอย่างสงบของนักเรียนและควรสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู ้จากประสบการณ์ดังกล่าวในโรงเรียน
ยุโรปตะวันออก

บุ คคลทุกคนควรท�ำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจว่า สิทธิมนุษยชน
ได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง แต่เกือบไม่มผ
ี ู ใ้ ดท�ำเช่ นนัน้ ยกตัวอย่างเช่ น โรงเรียน
ต่าง ๆ ควรมีการพู ดคุยเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนมากขึน้ และให้ความมัน่ ใจว่าเด็ก ๆ
สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตน
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

การน�ำมาตรา 29(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมาตรา 15 ของปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะสร้างความมัน่ ใจได้วา่ สิทธิมนุษยชนศึกษาจะถูกผนวก
ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในประเทศทุกระดับโดยระบุความส�ำคัญของสิทธิเด็กเป็นพิเศษ ในขณะ
ที่โรงเรียนคือสถานที่ที่เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ แต่มีเด็กเป็นจ�ำนวนมากที่ไม่ได้เข้าสู่
ระบบโรงเรียน หรือไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งให้ความมัน่ ใจว่า
เด็กนอกระบบโรงเรียนจะสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผูต้ รวจการกิจการเด็ก (ดูหวั ข้อ 4.1) สามารถมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินภารกิจนี้
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนศึกษาที่มีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องขยายกรอบการเรียนรู้ให้กว้างกว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาในสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ และสอดคล้องกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและ
การฝึกอบรม(United Nations Declaration on Human Rights Education and Training)
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า เด็กจะได้เรียนรูไ้ ม่เพียงแต่เนือ้ หาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน แต่เรียนรูผ้ า่ นกระบวนการ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน59 คณะกรรมการสิทธิเด็ก ระบุเน้นว่า “เด็ก ๆ
ควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยการได้เห็นการน�ำมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ไปปฏิบัติไม่
ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือในชุมชน”60 ซึ่งหมายความว่า เด็กไม่เพียงควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ
ของพวกเขาเท่านั้นแต่ควรเรียนรู้แนวทางการเรียกร้องและการปกป้องสิทธิของพวกเขา และสิทธิ
ของบุคคลอื่น ๆ ด้วย การชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นหนึ่งในรูปแบบสิทธิมนุษยชนศึกษา
ที่มีคุณค่ามากส�ำหรับเด็ก เพราะถือเป็นประสบการณ์แรก ๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักเรียน61 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะสามารถ
ช่วยท�ำให้เด็กมีสิทธิในการศึกษามากกว่าเป็นการลดค่าสิทธิดังกล่าว เด็กควรได้รับโอกาสในการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการใช้สิทธิต่าง ๆ ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ผู้แทนรายงานพิเศษ
ด้านเสรีภาพในการแสดงออกก็ได้เน้นถึงความส�ำคัญของโครงการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมว่า จะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดที่ลึกซึ้งขึ้น ควบคู่กับการมีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแสดงออกและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ62
คณะกรรมการสิทธิเด็กระบุเน้นว่า สิทธิมนุษยชนศึกษาจะไม่มโี อกาสเป็นไปได้ “เว้นแต่วา่ กลุม่ บุคคล
ทีถ่ กู คาดหวังว่าจะมีบทบาทช่วยถ่ายทอด ส่งเสริม และให้ความรูน้ นั้ ได้ตระหนักถึงคุณค่า และเชือ่ มัน่ ในความ
ส�ำคัญของพวกเขาในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา”63 วัฒนธรรมของโรงเรียน ซึง่ มักจะถูกสร้างโดยกลุม่
ครูอาวุโสและผู้บริหาร ควรจะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน
ของครูและนักเรียนที่แสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้โครงการอบรมทั้งก่อนเข้าท�ำงาน
และระหว่างท�ำงาน ซึง่ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานทีเ่ คารพปกป้องสิทธิเด็กมีความส�ำคัญอย่าง
มากส�ำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็ก ทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยโครงการอบรมดังกล่าวควรจะครอบคลุมถึงความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการสอน และนโยบายต่าง ๆ อาทิ วินัยเชิงบวก การดูแลเอาใจใส่ และการปกป้อง
คุม้ ครองเด็กด้วยประเด็นส�ำคัญเป็นพิเศษอีกประเด็นหนึง่ ก็คอื โรงเรียนและนักการศึกษาจะต้องไม่ละเมิด
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนเมือ่ เด็กเหล่านัน้ แสดงบทบาทนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการให้ความเคารพ ปกป้องคุม้ ครอง และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สทิ ธิดา้ นเสรีภาพ
ในการแสดงออก การชุมนุม และการประท้วงโรงเรียนต่าง ๆ จึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการให้ความเคารพ
ปกป้องคุม้ ครอง และส่งเสริมสิทธิดา้ นเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กด้วย ดังตัวอย่างทีศ่ าลของประเทศต่าง ๆ
ให้การยอมรับว่า เด็กจะไม่สูญเสียสิทธิใด ๆ ทันทีที่พาตนเองเข้าสู่บริเวณโรงเรียน64
ดังนั้น เพื่อให้ความมั่นใจว่า นักการศึกษาจะไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของเด็กนักเรียน
จึงจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายและนโยบายระดับชาติด้านการศึกษาที่ได้ให้แนวทางอย่างชัดเจนส�ำหรับ
โรงเรียนและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัตติ ามซึ่งต้องสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนเมื่อเด็กแสดงบทบาท
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ความท้าทายประการหนึ่งที่พบเห็นก็คือ คุณค่าหรือ
ค่านิยมที่โรงเรียนต่าง ๆ ตั้งไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการให้การศึกษาแก่นักเรียนท�ำให้โรงเรียนต่าง ๆ
อาจต้องมีขอ้ ห้าม หรือไม่มนี โยบายสนับสนุนหมวดกิจกรรมของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การพิจารณาว่า ไม่ตรงกับ
คุณค่า หรือค่านิยมที่เป็นเป้าหมายของโรงเรียน นอกจากนี้นโยบายของโรงเรียนที่กดดันให้นักเรียนเน้น
ความส�ำเร็จทางวิชาการก็อาจท�ำให้เด็กมีข้อจ�ำกัดด้านเวลาที่จะด�ำเนินกิจกรรมในบทบาทเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

3.3.1 สิทธิทางการศึกษา: สรุ ปมาตรการเชิ งปฏิบัติการ
ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กทุกคน ไม่วา่ จะอยู ใ่ นระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษา ได้รับสิทธิมนุษยชนศึกษา
โรงเรียนและหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติควรจะผนวกสิทธิมนุษยชนศึกษาไว้ใน
ระบบการเรียนการสอนภาคบังคับ ครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กที่จะแสดงบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนศึกษาควรผนวกความรู ้เรื่องการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของเด็ก
ตลอดจนความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิตริ ฐั และกระบวนการขอรับการชดเชยเยียวยา
จากกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาและสถานที่อ่นื ๆ
โครงการอบรมต่าง ๆ ส�ำหรับครู อาจารย์ และนักการศึกษา ควรจะรวมเรื่องสิทธิเด็ก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อบังคับในโครงการอบรมด้วย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
สิทธิของเด็กในบทบาทเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
โรงเรี ย นและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาควรให้ ค วามมั่นใจว่ า สิ ท ธิ เ ด็ ก จะได้ รั บ
การเคารพในแวดวงการเรียนการสอน ซึ่ งรวมถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมของเด็ก
อย่างมีความหมาย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และนโยบายต่อต้านการถูกกลั่นแกล้งรังแก
(anti-bullying)
โรงเรียนและผู ้ให้บริการทางการศึกษา ควรให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนที่อาจเป็ นอุ ปสรรคต่อการแสดงบทบาท
เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักเรียน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรจัดสรรให้เด็กเข้าถึงข้อมู ลด้านสิทธิเด็ก และ
ข้อมู ลเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
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3.4 การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย (มาตรา 19, 36, 37, 39 ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และมาตรา 9, 10, 12 ภายใต้ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่แสดงบทบาทเพื่อปกป้องสิทธิของเขาเอง หรือเพื่อสิทธิของผู้อื่น
มักจะถูกกระท�ำความรุนแรงและถูกป้ายมลทินเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก อีกทั้งยังอาจถูกมองจาก
บางคนว่า ประพฤติตนขัดต่อกรอบทางสังคมและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั มาอย่างยาวนาน
ที่เด็กไม่ควรพูดแสดงความคิดเห็นใด ๆ นอกจากนี้ เด็กยังมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะมี
ร่างกายที่เล็กกว่า ภาวะร่างกายอยู่ระหว่างการพัฒนา และขาดฐานอ�ำนาจ ซึ่งเด็กในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
จะยิง่ มีความเสีย่ งอันตรายมากขึน้ เช่น เด็กผูห้ ญิง เด็กพิการ เด็กทีใ่ ช้ชวี ติ บนท้องถนน เด็กทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์
ความขัดแย้งทางอาวุธ และเด็กที่จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เด็กที่มีภูมิหลัง
เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง ในบางครั้งเด็ก ซึ่งรวมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตกเป็นเหยื่อ
ถูกกระท�ำความรุนแรงเพื่อยับยั้งขัดขวางผู้อื่น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาไม่ให้แสดง
บทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ ความเสีย่ งอันตรายดังกล่าวอาจรุนแรงขึน้ ถ้ากิจกรรมนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนประสบความส�ำเร็จและเป็นที่สนใจของมวลชน ทั้งนี้ อันตรายที่เด็กเผชิญมักจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป เช่น ถูกลงโทษทางร่างกาย หรือถูกกักขัง และให้อดอาหาร มาตรการที่อาจไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใหญ่มากนัก (เช่น มาตรการควบคุมฝูงชนในระหว่างการชุมนุมประท้วง) อาจจะเป็น
อันตรายมากกว่าถ้าน�ำมาตรการนั้นมาใช้กับเด็ก สภาพแวดล้อมที่เด็กใช้ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียน
ก็อาจเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยส�ำหรับเด็ก เช่น ถูกเพื่อนรุมกลั่นแกล้งรังแกและถูกครูอาจารย์ท�ำโทษ ดังนั้น
บิดามารดา/ผูป้ กครองมีบทบาทส�ำคัญเป็นพิเศษทีจ่ ะต้องปกป้องคุม้ ครองบุตรหลานจากอันตรายต่าง ๆ
รวมถึงการถูกกระท�ำความรุนแรงทั้งในบ้านและสถานที่อื่น ๆ
การรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องคุม้ ครองสิทธิเด็กโดยไม่ให้เด็กเป็นอันตราย กับการใช้สทิ ธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของเด็กจึงเป็นประเด็นทีโ่ ดดเด่นและท้าทายมากทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่ ในบริบทของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องตระหนักว่าสิทธิต่าง ๆ นั้นเชื่อมโยงกัน ถ้าเด็ก
จะปลอดภัย เด็กจ�ำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นของพวกเขาได้รบั การรับฟังอย่างจริงจัง
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไม่ได้ท�ำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายถ้าเด็ก ๆ ตระหนักอย่างเต็มที่ในสิทธินี้
เด็ก ๆ สามารถใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยไม่กระทบต่อสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
การเสริมศักยภาพและพลังให้กบั เด็ก ๆ คือหัวใจส�ำคัญในการสร้างความมัน่ ใจว่าเด็ก ๆ จะได้รบั การคุม้ ครอง
เมื่อแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การจะใช้มาตราการใด ๆ เพื่อคุ้มครองเด็กจากอันตรายนั้น
จะต้องไม่ใช่เป็นไปเพือ่ ลิดรอนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก หรือลดการจัดสรรสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในการแสดงบทบาทของพวกเขา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กรับรองให้เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น เพราะเด็ก
โดยเหตุทยี่ งั ไม่เติบโตเต็มทีท่ งั้ ทางร่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทกั ษ์และการดูแลเป็นพิเศษ65 มาตรา 19
ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึง่ จะกล่าวถึงในห้วข้อด้านล่างนี้ มีสารัตถะทีเ่ ป็นรายละเอียดของประเด็นนี้
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มาตราอืน่ ๆ ทีม่ คี วามส�ำคัญเกีย่ วข้องกับประเด็นนี้ รวมถึงมาตรา 3(1) (หลักการผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก)
มาตรา 6 (สิทธิในการอยู่รอดและการได้รับการพัฒนา) มาตรา 12(1) (สิทธิในการได้รับการรับฟัง) และ
มาตรา 13 และมาตรา 17 (สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ครอบคลุมการปกป้อง
เป็นการเฉพาะส�ำหรับกลุ่มเด็กเฉพาะ รวมถึง กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเด็กในระบบการเลี้ยงดูทดแทน
กลุม่ เด็กทีถ่ กู คุมขัง และกลุม่ เด็กทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ นอกจากนี้ เด็กยังมีสทิ ธิ
เฉพาะทีจ่ ะต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ ซึง่ รวมถึงการแสวงประโยชน์
ทางเพศ ทางเศรษฐกิจ การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรายละเอียดของสิทธิดังกล่าวนี้จะมีการกล่าวถึง
ในหัวข้อด้านล่างนี้เช่นกัน (โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตรา 32-36 ) ในส่วนของมาตรา 37 ระบุรับรอง
สิทธิเด็กทีจ่ ะต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากการถูกทรมาน หรือการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือถูกย�ำ่ ยีศกั ดิศ์ รีและถูกลงโทษประหารชีวติ ซึง่ เป็นสิทธิมนุษยชนทีม่ มี านานแล้วของเด็ก ในขณะทีม่ าตรา 39
ก็เป็นสิทธิเฉพาะอีกประการหนึ่งของเด็ก โดยเรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและ
จิตใจของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อภัยอันตรายให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานว่า พวกเขาถูกข่มขู่คุกคามและละเมิดทั้งทางร่างกาย
และทางอารมณ์ โดยมีสาเหตุจากการทีพ่ วกเขาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนในการประชุมหารือ
ทั่วไปปี 2561 ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ร้อยละ 70 ของผู้แทนเด็กที่เข้าร่วม ได้เล่าถึงประสบการณ์
ความรุนแรง หรือการถูกข่มขู่คุกคามเมื่อแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน66ประเด็นที่น่ากังวล
มากยิ่งขึ้น ก็คือ กรณีที่เด็กหลายคนเล่าว่า เมื่อพวกเขารายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่พวกเขาอาจไม่ได้รับการรับฟังจากผู้ใหญ่อย่างจริงจัง นอกจากนี้
เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เพียงส่วนน้อยมากทีผ่ า่ นการอบรมเพือ่ ให้สามารถจัดการกับ
เรือ่ งราวต่าง ๆ เกีย่ วกับเด็กโดยใช้แนวทางตามสิทธิเด็ก67 มาตรา 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ระบุว่า เด็กควรได้รับ
โอกาสทีจ่ ะได้รบั การชดเชยเยียวยาอย่าง
เมือ่ คุณปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีประสิทธิผลเมื่อสิทธิของพวกเขา
อาจมีบางคนโจมตีคุณ
ในฐานะนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ถู ก ละเมิ ด
(ดูหัวข้อ 4)
ยุโรปตะวันออก
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.4.1 การคุ้มครองจากความรุ นแรง การบาดเจ็บ การละเมิด การถูกปล่อยปละละเลย
ความประมาทเลินเล่อ และพฤติกรรมมิชอบ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 19 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและ
การศึกษา ในอันทีจ่ ะคุม้ ครองเด็กจากรูปแบบทัง้ ปวงของความรุนแรง ทัง้ ทางร่างกายและจิต
การท�ำร้ายหรือการกระท�ำอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติ
ที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระท�ำอันมิชอบทางเพศ ขณะอยู่ในความดูแล
ของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล
(2) ตามแต่จะเหมาะสม มาตรการคุม้ ครองเช่นว่านี้ ควรรวมถึง กระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผล
ส�ำหรับการจัดตัง้ แผนงานทางสังคม ในอันทีจ่ ะให้การสนับสนุนทีจ่ ำ� เป็นแก่เด็กและบุคคล
ซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิผลส�ำหรับการป้องกัน
ในรูปแบบอื่น และให้มีการระบุ การรายงานการส่งเรื่องเพื่อพิจารณา การสืบสวน
การปฏิบัติและการติดตามเรื่องของกรณีการปฏิบัติที่ผิดต่อเด็กตามที่ระบุมาแล้วข้างต้น
และในกรณีที่เหมาะสมให้ทางตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 12(2) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐต้องด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดย
พลการอืน่ ใด ทีเ่ ป็นผลจากการทีบ่ คุ คลนัน้ ได้ใช้สทิ ธิอย่างชอบธรรมตามทีอ่ า้ งถึงในปฏิญญานี้
มาตรา 9(1) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับ
ผู้อื่นที่จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครอง
เมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น
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มาตรา 9(5) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐควรด�ำเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวน
เมื่อมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดินแดน
ที่อยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนั้น

มาตรา 19 ได้ปรับกรอบใหม่โดยให้เด็กคือผู้ทรงสิทธิ ไม่ใช่เหยื่อหรือผู้ถูกกระท�ำ ที่จ�ำเป็นต้อง
ได้รบั ความช่วยเหลือ โดยเน้นทีม่ าตรการป้องกันและมาตรการปกป้องคุม้ ครองแทน และเป็นพันธกรณีของ
ภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง “ด�ำเนินมาตรการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดความรุนแรงและ
การการกระท�ำอันมิชอบโดยจัดการกับปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่เป็นความสุ่มเสี่ยงของอันตรายที่จะ
เกิดกับเด็ก”68 สารัตถะของมาตรานี้บ่งชี้ว่า ภาครัฐไม่อาจอ้างการขาดแคลนทรัพยากรมาเป็นเหตุผล
ที่ท�ำให้ภาครัฐล้มเหลวหรือไม่สามารถด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากอันตรายได้69,70 ส่วนสารัตถะที่เป็นนัยส�ำคัญของพันธกรณีของภาครัฐภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนก็คือ มาตรการที่ภาครัฐต้องด�ำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจากอันตรายต่าง ๆ จะต้องมากกว่ามาตรการทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้ใหญ่
คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ให้คำ� จ�ำกัดความอย่างกว้างของค�ำว่า “ความรุนแรง” ครอบคลุมการบาดเจ็บ
และการข่มเหงรังแก หรือการท�ำร้าย ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจในทุกรูปแบบ71 อีกทัง้ ระบุเน้นอย่างชัดเจนว่า
ค�ำว่า ความรุนแรง “จะต้องไม่ถูกตีความไปในทางที่ท�ำให้ลดผลกระทบและความจ�ำเป็นในการบ่งชี้ต่อรูป
แบบของอันตรายที่ไม่ใช่ทางกาย หรือจากความไม่ได้ตั้งใจ (เช่น ต้องรวมถึงการปล่อยปละละเลยและ
พฤติกรรมเชิงลบที่มีผลทางจิตใจ”)72 ส่วนแนวคิด “ความปลอดภัยแบบองค์รวม”73 (holistic security)
ที่ใช้อย่างกว้างขวางส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นั้น ขยายความเข้าใจในการตระหนักต่อมาตรา 19
ส�ำหรับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนโดยให้ความส�ำคัญกับประสบการณ์และการมีสว่ นร่วมของนักปกป้องสิทธิ

‘ความปลอดภัยแบบองค์รวม’ (เทคโนโลยีด้านยุ ทธวิธี)74
การอ้างอิงถึง ‘ความจ�ำเป็นที่แตกต่างกันไปของร่างกายและจิตใจ’ ครอบคลุม
ประสบการณ์ที่หลากหลายของเด็ก ๆ
‘การให้คำ� จ�ำกัดความของความเป็นอยูท่ ดี่ ใี นบริบทของนักกิจกรรมเป็นเรือ่ งส่วนบุคคล
โดยได้รบั อิทธิพลจากความจ�ำเป็นทีแ่ ตกต่างกันไปของร่างกายและจิตใจของแต่ละคน
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ตลอดจนความท้าทายทีป่ ระสบ ความเชือ่ (ศาสนา จิตวิญญาณ หรือทางสายฆราวาส)
เพศสภาพ ความสนใจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น ในฐานะนักกิจกรรม และ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเราจะต้องให้ค�ำจ�ำกัดความของความปลอดภัย
ด้วยตนเองตามแบบฉบับของตนเอง และรวมพลังกันเป็นหนึ่งและสนับสนุน
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม องค์กร และขบวนการของพวกเรา’
https://holistic-security.tacticaltech.org/support-for-hrds.html

มาตรา 19 ครอบคลุมประสบการณ์มากมายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญหลังจาก หรือระหว่าง
เข้าร่วมกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน ข้อห่วงกังวลส�ำคัญของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนคือการถูกตอบโต้
จากกิจกรรมของพวกเขา ซึง่ อาจเป็นการตอบโต้จากครอบครัว เพือ่ นฝูง ครูอาจารย์ ผูน้ ำ� ทางศาสนา ภาครัฐ
และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการท�ำร้ายร่างกายและท�ำร้ายทางวาจา การใช้ถ้อยค�ำก่อกวนในโลก
ออนไลน์ การตีตรา และความกดดันทางจิตใจ ซึ่งอันตรายดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดจากเจตนา แต่ประเด็น
ที่เป็นข้อพิจารณาส�ำคัญในมาตรา 1975 ก็คือ เด็กได้รับผลกระทบหรือไม่จากการประเมินโดยเป็นกลาง
หรือเป็นอัตวิสัย โดยฝ่ายเด็กไม่จ�ำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า อันตรายที่พวกเขาได้รับเป็นผลจากบทบาท
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือไม่ แต่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาครัฐ โดยไม่ถูก
เลือกปฏิบัติ (ตามที่ระบุในมาตรา 2)76 และโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเจตนาหรือไม่เจตนาในการกระท�ำนั้น
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจมีข้อโต้แย้งว่าจะจัดสรรมาตรการป้องกันและปกป้องคุ้มครองน้อยลงให้กับ
กลุ่มเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น เด็กโต
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเพศหญิงจะเผชิญอุปสรรคเพิ่มขึ้น
เมือ่ พวกเธอแสดงบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากบทบาทของพวกเธอท้าทายต่อแบบแผนทาง
ด้านวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี การรับรูแ้ ละมายาคติของผูค้ น เกีย่ วกับบทบาท
และสถานภาพของผู้หญิงในสังคม ความท้าทายดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดความคิด ความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์
ต่อพวกเธอ และท�ำให้พวกเธอขาดการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่เจ้าหน้าที77่ ความท้าทาย
เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเด็กผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ถูกคุกคาม ถูกกระท�ำความ
รุนแรง และถูกป้ายมลทินหรือตราบาป ไม่เพียงเพราะพวกเธอเป็นเด็ก แต่เพราะความเป็นผู้หญิงด้วย
นอกจากนี้ ลักษณะของความรุนแรง และภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เด็กผู้หญิงเผชิญก็มักจะแตกต่างจากที่เด็ก
อืน่ ๆ เผชิญ กล่าวคือ เด็กผูห้ ญิงมีความเสีย่ งมากขึน้ ทีจ่ ะถูกข่มเหงรังแกและถูกกระท�ำความรุนแรงทางเพศ
โดยมีเจตนาให้พวกเธอเงียบ และยับยัง้ คนอืน่ ๆ ในการส่งเสียง มากไปกว่านัน้ เด็กผูห้ ญิงจ�ำนวนมากรณรงค์
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ก�ำลังเป็นข้อถกเถียงในสังคม ก็ยิ่งเพิ่ม
ความเสี่ยงให้กับพวกเธอ
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Definitions

เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

เด็กอื่น ๆ ก็เผชิญอันตรายเพิ่มขึ้น หรือในรูปแบบที่แตกต่างเมื่อพวกเขาแสดงบทบาทปกป้อง
สิทธิของตนเอง ซึง่ รวมถึง เด็กทีท่ ำ� งานแล้ว เด็กทีแ่ สดงออกทางเพศทีไ่ ม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมและ/
หรือเด็กกลุม่ ความหลากหลายทางเพศ เด็กชนพืน้ เมือง เด็กชนกลุม่ น้อยต่าง ๆ ทีใ่ ช้ภาษาและนับถือศาสนา
ที่แตกต่างออกไป เด็กพิการ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือถูกแสวงประโยชน์ทางเพศและ
ทางเศรษฐกิจ เด็กอพยพโยกย้ายถิน่ ฐาน เด็กทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมเปราะบางและอยูใ่ นสถานการณ์ความ
ขัดแย้งทางอาวุธ เด็กที่ถูกคุมขังและอยู่ในสถานรองรับ เด็กที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน และเด็กยากจน
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยังรายงานถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่เด็กตามชนบทและพื้นที่ที่ห่างไกลต้อง
เผชิญด้วย78
สิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายต่าง ๆ ต้องน�ำไปใช้กับการด�ำเนินการโดย
ภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของภาครัฐนัน้ เป็นทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้วว่าภาครัฐไม่ควรจะท�ำให้เด็กได้รบั อันตราย
เช่น กรณีที่เด็กเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ข้อแนะน�ำของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจย�้ำถึงสิทธิเพิ่มเติมที่เด็กมีและระบุว่า “เด็กจะต้องได้รับ
การปฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมความมีส�ำนึกในศักดิ์ศรีและเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีนั้น ซึ่งจะช่วยเด็ก
ในการกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องสะท้อนให้เด็กเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
ค�ำนึงถึงความต้องการของเด็กในวัยนั้นด้วย”79
นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการทุกอย่างเท่าทีท่ ำ� ได้เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองเด็กจากการกระท�ำต่าง ๆ
โดยมิชอบ เช่น การถูกข่มขูค่ กุ คาม และการละเมิดจากกลุม่ บุคคลนอกภาครัฐ ซึง่ รวมถึงการถูกตอบโต้จาก
ครอบครัว ครูอาจารย์ เพือ่ น ผูน้ ำ� ศาสนา หรือสมาชิกในชุมชน หรือจากประชาชนทัว่ ไป ทัง้ ในโลกออนไลน์
และในชีวิตจริง ในทางปฏิบัติภาครัฐอาจจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการครั้งส�ำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
เด็กทีต่ นื่ ตัวลุกขึน้ ปกป้องสิทธิของตนเอง และสิทธิของบุคคลอืน่ ซึง่ รวมถึงโครงการรณรงค์เพือ่ สร้างความ
ตระหนักรู้ คณะกรรมการสิทธิเด็กเสนอว่า “มาตรการทางการศึกษาควรจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมในการเอาผิดและยุติความรุนแรงต่อเด็ก” 80 นอกจากนี้แล้ว
การให้ข้อแนะน�ำในการน�ำเสนอข่าวสารแก่สื่อมวลชนก็มีความส�ำคัญเช่นกัน เนื่องจากเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนบางคนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ซึ่งการน�ำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเกี่ยวกับเด็ก
อาจเป็นไปในเชิงลบด้วยการป้ายมลทินหรือตราบาป และเข้าข่ายข่มเหงรังแกเด็ก คณะกรรมการ
สิทธิเด็กยังระบุเตือนว่า กรอบปฏิบัติหรือทัศนคติเดิม ๆ “อาจน�ำไปสู่การเลือกใช้นโยบายหรือมาตรการ
การลงโทษเด็กของภาครัฐ ซึ่งอาจรวมถึงมาตรการรุนแรงเพื่อตอบโต้การกระท�ำความผิดเพียงลหุโทษ
ของเด็กและเยาวชน”81
ภาครัฐควรด�ำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมด เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ให้บริการในระบบ
ออนไลน์จะมีมาตรการทีใ่ ห้ความมัน่ ใจว่า เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจะปลอดภัยจากอันตรายในระบบออนไลน์
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประการที่ 2 ภายใต้ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights
and Business Principles) ที่เรียกร้องต่อภาคธุรกิจให้ความมั่นใจว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จะต้อง
ปลอดภัยต่อเด็ก82
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กรณีที่เด็กปรารถนาจะใช้สิทธิของพวกเขาด�ำเนินกิจกรรม ที่อาจท�ำให้พวกเขาได้รับอันตราย
ภาครัฐต้องปฏิบตั ติ ามพันธกรณีอย่างเฉียบพลันโดยไม่รงั้ รอเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองให้เด็กปลอดภัยเฉกเช่นเดียวกับ
ที่ภาครัฐควรจะต้องด�ำเนินการทุกอย่างตามสมควรเพื่อปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ผู้ใหญ่ในสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่เหล่านั้นอาจได้รับอันตราย โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่มีอิสระที่จะเลือกด�ำเนินการ
ต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศ (แม้ว่าภาครัฐก็มีพันธกรณีท่ีจะต้องด�ำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง
ผู้ใหญ่เช่นกัน) ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเฉียบพลันโดยไม่รั้งรอของภาครัฐจะต้องไม่เป็นไป
เพื่อห้ามเด็กด�ำเนินกิจกรรม แต่จะต้องด�ำเนินการทุกอย่างที่สมควรเพื่อให้เด็กด�ำเนินกิจกรรมได้อย่าง
ปลอดภัย ภาครัฐจะยับยั้งขัดขวางการด�ำเนินกิจกรรมของเด็กได้ก็เฉพาะกรณีที่กิจกรรมนั้น ๆ อาจท�ำให้
เด็กได้รบั อันตรายอย่างร้ายแรงโดยทีภ่ าครัฐไม่สามารถช่วยเหลือให้เด็กปลอดภัยได้เลย ต้องให้ความสนใจ
กับอันตรายที่อาจเกิดจากการที่เด็กถูกปฏิเสธการใช้สิทธิทางการเมืองและสิทธิทางพลเมืองของพวกเขา
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องได้รับข้อมูลที่รอบด้านและมีศักยภาพในการประเมินความเสี่ยง และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขา – การเสริมพลังเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ
จะได้รับการปกป้องจากอันตราย
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนต่างจากเด็กทัว่ ไปก็คอื การถูกละเมิด โดยเฉพาะการกลัน่ แกล้ง
และการกลั่นแกล้งในระบบออนไลน์จากเพื่อนเมื่อพวกเขาร่วมกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีเด็กหลายคนรายงานการถูกข่มเหงรังแก และถูกกลัน่ แกล้งจากเด็กคนอืน่ ๆ ในโรงเรียน โรงเรียนมีหน้าทีท่ ชี่ ดั เจน
ในการที่จะต้องป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนถูกกลั่นแกล้งรังแกไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือด้วยเหตุผลใด
ในความเป็นจริงที่เด็กยังคงถูกกลั่นแกล้งรังแกเพราะร่วมกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงเป็นเหตุผล
ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีสิทธิมนุษยชนศึกษา (ดูห้วข้อ 3.4) มากไปกว่านั้นคณะกรรมการสิทธิเด็กระบุว่า
“ถึงแม้เด็กจะเป็นผูแ้ สดงบทบาทแต่ผใู้ หญ่กม็ บี ทบาทส�ำคัญทีจ่ ะต้องรับผิดชอบต่อเด็ก โดยจะต้องพยายาม
ทุกวิถที างทีจ่ ะรับมือและป้องกันการเกิดความรุนแรงต่อเด็กอย่างเหมาะสม โดยให้ความมัน่ ใจว่า มาตรการ
ของผู้ใหญ่จะไม่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงผ่านวิธีการลงโทษเด็ก และกลายเป็นการใช้มาตรการรุนแรงจัดการกับ
ความรุนแรง”83
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3.4.2 การคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ/แสวงประโยชน์โดยมิชอบ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 36 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีจะคุม้ ครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบอืน่ ทัง้ หมดทีเ่ ป็นผลร้ายต่อ
สวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 10 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�ำหรือเพิกเฉยไม่กระท�ำเมื่อจ�ำเป็น ที่เป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือ
ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใด ๆ ในการปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว

หลายมาตราภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ระบุถึง “มาตรการคุ้มครองพิเศษ” เพื่อเพิ่มการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (มาตรา 32) จากยาเสพติด (มาตรา 33)
จากการถูกละเมิดทางเพศ และการแสวงประโยชน์ตลอดจนการละเมิด (มาตรา 34) จากการถูกลักพาตัว
จากการขายและการค้ามนุษย์ (มาตรา 35) และจากการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ (มาตรา 36) ทั้งนี้
เมือ่ น�ำไปประกอบกับมาตรา 10 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เน้นย�ำ้ ในความจริง
ทีว่ า่ บุคคลใด ๆ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก และบุคคลใด ๆ จะต้องไม่ถกู ลงโทษจากการปฏิเสธ
ร่วมเกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ ต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มาตรา 32-36 ตระหนักว่าเด็กมีความเสีย่ งทีจ่ ะตกเป็นเหยือ่ ของการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
และอาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า สิทธิมนุษยชนที่พวกเขามอบให้อาจเป็นจุดสนใจของกิจกรรมของ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และพวกเขาอาจแสดงบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งพวกเขามี
ประสบการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ การอ่านมาตราเหล่านี้ร่วมกับมาตรา 12, 13, 15 เน้นย�้ำในความ
จริงที่ว่าเด็กมีสิทธิในการแสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา
“เด็ก ๆ ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการส�ำรวจหาการปฏิบัติที่เข้าข่ายการแสวง
ประโยชน์ และร่วมพัฒนามาตรการที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว”84
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 36 อาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ เนื่องจากมีบริบท
ทีค่ รอบคลุมการแสวงประโยชน์หลายรูปแบบ ซึง่ เชือ่ มโยงโดยตรงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กผูป้ กป้องสิทธิ
มนุษยชนส�ำหรับค�ำจ�ำกัดความกว้าง ๆ ของค�ำว่า “การแสวงประโยชน์” คือ “บุคคลคนหนึ่ง หรือหลาย
คน (ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าต้องเป็นผู้ใหญ่เสมอไป) เอารัดเอาเปรียบเด็กคนหนึ่ง โดยกระตุ้นหรือบังคับทุกวิถีทาง
ให้เด็กคนนั้นด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ผลประโยชน์ต่อบุคคลผู้บังคับหรือผู้อ่ืน”85 โดยไม่ค�ำนึงว่า
เด็กจะได้ประโยชน์หรือไม่ และเพียงใด ค�ำจ�ำกัดความนีม้ คี วามเกีย่ วข้องกับกิจกรรมของเด็กผูป้ กป้องสิทธิ
มนุษยชนอยูห่ ลายประการ ประการแรก เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีจ่ ะต้องได้รบั การ
ปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเด็กอื่น ๆ ที่มุ่งหวังจะแสวงประโยชน์ต่อ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ของตน ซึ่งมักมีข้อกล่าวหาท�ำนองเดียวกันว่า ผู้ใหญ่
มักอาศัยเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของตน ถึงแม้ขอ้ กล่าวหานีม้ กั
เป็นการท�ำลายพลังของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวก็ไม่ควรถูก
เพิกเฉย และภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า ผู้ใหญ่และบุคคลอื่น ๆ รับประกันว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขาจะได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน และเข้าร่วมโดยความสมัครใจ
อีกทั้งรับประกันว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท�ำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ และ
เด็กอื่น ๆ จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจนถึงขั้นถูกแสวงประโยชน์ หรือถูกละเมิดสิทธิในการมีเสรีภาพใน
การใช้มโนธรรมและเสรีภาพในการแสดงออกของเด็ก อย่างไรก็ตาม ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของเด็กเป็นภาวะต่อเนื่อง และมีการตั้งประเด็นว่า “ภาวะความต่อเนื่องของกลุ่มกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม
โดยสมัครใจ” ในโครงการระดมพลขนาดใหญ่หลายโครงการ เด็กอาจจะไม่ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ แต่อาจได้รบั ข้อมูล
อย่างดีจนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเพื่อสะท้อนในประเด็น
นั้น ๆ86 นอกจากนี้ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเด็กบางคน
ที่มีช่ือเสียงในหมู่ประชาชน และสื่อสังคมออนไลน์ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ความสนใจนี้ขยายการเข้าถึงและมีสิทธิที่ได้รับการปกป้องจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ
โดยสื่อมวลชนและภาคธุรกิจ เมื่อพวกเขาท�ำเช่นนั้น
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3.4.3 การป้องกันจากการถูกทรมานหรือการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือถูกย�่ำยีศักดิ์ศรี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 37 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีประกันว่า
ก) จะไม่มเี ด็กคนใดได้รบั การทรมาน หรือถูกปฏิบตั ิ หรือลงโทษทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือต�่ำช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิตที่ไม่มีโอกาส
จะได้รับการปล่อยตัวส�ำหรับความผิดที่กระท�ำโดยบุคคลที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปี
สารัตถะในมาตรา 37 เน้นย�้ำถึงข้อห้ามการทรมาน หรือการกระท�ำมิชอบหรือร้ายแรงอื่น ๆ
ต่อเด็กอย่างเบ็ดเสร็จ และเป็นข้อห้ามที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว ทั้งนี้ ถึงแม้สารัตถะในมาตรา 37
จะเหมือนกับที่ระบุไว้ในสนธิสัญญาฉบับอื่น ๆ รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และอนุสญั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีโ่ หดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี แต่รูปแบบการถูกทรมาน หรือการกระท�ำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือถูกย�่ำยี
ศักดิ์ศรีที่เด็กเผชิญอาจจะไม่เหมือนกับที่ผู้ใหญ่ประสบ ดังนั้น การตีความมาตรา 37 เน้นให้ความส�ำคัญ
ต่อเด็ก หรืออิงเด็กเป็นศูนย์กลางรูปแบบความรุนแรงที่เด็กเผชิญ ได้แก่ ความรุนแรงในครอบครัว
การถูกกลั่นแกล้งรังแกที่โรงเรียน และการถูกละเมิดทางเพศ รวมอยู่ในบริบทของมาตรา 37 นี้ 87
ซึ่งเพิ่มความกดดันให้ภาครัฐต้องด�ำเนินมาตรการชดเชยเยียวยาเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการกระท�ำ
ถึงแม้ว่า มาตรการป้องกันการกระท�ำที่เลวร้ายดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในสิทธิเด็กอื่น ๆ ภายใต้อนุสัญญา
ฉบับเดียวกันนี้ก็ตาม88

3.4.4 การฟื้ นฟู และการกลับคืนสู่สังคมใหม่
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 39 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ที่จะส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่ได้รับเคราะห์จากการละเลยในรูปแบบใด ๆ
การแสวงประโยชน์ การกระท�ำอันมิชอบ การทรมานหรือการลงโทษ หรือการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือต�่ำช้าโดยรูปอื่น หรือการพิพาทกันด้วยอาวุธ การฟื้นฟูหรือ
การกลับคืนสู่สังคมดังกล่าว จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การเคารพ
ตนเองและศักดิ์ศรีของเด็ก
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มาตรา 39 เป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งระบุให้ภาครัฐมีบทบาทควบคู่ในการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนและบรรเทาผลกระทบต่อเนื่องของผู้ได้รับอันตรายที่พวกเขาได้รับ89 ซึ่งหมายความว่า
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดสิทธิตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 หรือมาตรา 37 ควรจะได้รับโอกาสให้
เข้าถึงบริการสนับสนุนทีเ่ หมาะสมต่าง ๆ (เช่น บริการให้คำ� ปรึกษา บริการฟืน้ ฟู และบริการกายภาพบ�ำบัด
เป็นต้น) ซึง่ บริการสนับสนุนต่าง ๆ ควรจะเป็นการส่งเสริม “สุขภาพ การเคารพในตนเองและความมีศกั ดิศ์ รี
ของเด็ก” ทั้งนี้ เด็กอาจได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และความชอกช�้ำ หรือบาดแผลทางจิตใจจากผลของ
การเข้าร่วมกิจกรรมเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมาตรา 39 นี้ระบุถึงสิทธิอันชอบธรรมของเด็กที่จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูสภาพ ซึ่งรวมถึง การสนับสนุนทางด้านการรักษาพยาบาล
(ตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 24) เพือ่ ช่วยพวกเขาได้ฟน้ื ฟูจากผลกระทบนัน้ ๆ อีกทัง้ ระบุวา่ การให้การสนับสนุน
“เด็กที่ถูกกระท�ำ” ควรจะขยายระยะเวลาการสนับสนุนไปจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หากเขาได้รับ
อันตรายตั้งแต่ยังเป็นเด็ก90

3.4.5 กลไกและโครงการการป้องกันต่าง ๆ

ด้วยเหตุทเี่ ด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนมีความสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะได้รบั อันตรายร้ายแรงและได้รบั ผลกระทบ
จากความเสี่ยง ประกอบกับหลักการให้ความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ภาครัฐจึงจ�ำเป็นที่จะติดตามสถานการณ์ และส่งเสริมการใช้สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ ให้การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน หนึง่ ในมาตรการส�ำคัญทีส่ ดุ ทีภ่ าครัฐสามารถ
ให้ความมัน่ ใจว่า เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน จะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากอันตรายก็คอื การสนับสนุน
ให้เด็กเข้าถึงข้อมูลและการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อให้พวกเขาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง
ส�ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่วางแผนไว้ และตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ หรือปรับแผน
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือตัดสินใจในอีกทางเลือกหนึ่ง
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนควรมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงระบบข้อมูลที่หลากหลาย ปลอดภัย
และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อใช้รายงานการตอบโต้สถานการณ์ความรุนแรง และกรณีการละเมิดต่าง ๆ
ช่องทางการขอรับการชดเชยเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิเด็กต่าง ๆ และการขอรับการสนับสนุนและ
การดูแลส�ำหรับการละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจต้องมีการปรับกระบวนการและแนวทาง
ปฏิบัติภายในระบบกลไกดังกล่าวเพื่อให้ความมั่นใจว่า ทุกการปฏิสัมพันธ์ที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วม
จะค�ำนึงถึงประเด็นความอ่อนไหวต่าง ๆ ของเด็ก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความจ�ำเป็นของเด็ก
อีกทั้งสอดคล้องกับระดับความสามารถ วัย วุฒิภาวะ และพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรต้องให้ความมัน่ ใจว่า จะปฏิบตั ติ ามหลักการเกีย่ วกับการได้รบั ความยินยอมหลังจากได้รบั ข้อมูลครบถ้วน
การเคารพในความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ กลไกต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอาจอยู่ในหลายรูปแบบ เช่นกลไกที่พัฒนาขึ้นเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ
กลไกภายใต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันเฉพาะส�ำหรับเด็ก เช่น สถาบันผูต้ รวจการกิจการเด็ก
(ดูหัวข้อ 4.1) ตลอดจนโครงการและระบบบริการต่าง ๆ เช่น สายด่วนเพื่อการช่วยเหลือเด็ก โครงการโยก
ย้ายถิ่นที่อยู่เด็ก และระบบปฏิบัติการตอบสนองอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงต่อ
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

อันตราย อย่างไรก็ตาม กลไกต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับสากล
ควรต้องมีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงเพื่อให้เด็กและครอบครัวของเด็กสามารถเข้าถึงได้
ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการเข้าถึงควรใช้ภาษาและรูปแบบที่เด็กเข้าใจง่าย
การให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ ควรเป็นระบบทีเ่ อือ้ ให้เด็กสามารถร้องเรียนกรณีตา่ ง ๆ ได้ การมีนโยบาย
และกระบวนการคุม้ ครองเด็กทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพเตรียมไว้ อีกทัง้ การค�ำนึงถึงสิทธิตา่ ง ๆ ของเด็ก
รวมถึงสิทธิที่จะต้องได้รับการรับฟัง ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งส�ำคัญล�ำดับแรกในการพิจารณา
และจะต้องไม่ถูกแยกจากบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก เป็นต้น โดยสิทธิที่จะต้องไม่ถูกแยกจากบิดา
มารดา/ผูป้ กครองเป็นสิทธิทมี่ คี วามส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน ทีต่ กอยูใ่ นอันตราย
และจ�ำเป็นต้องถูกโยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย หรือเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุมขัง ทั้งนี้
สิทธิเด็กควรถูกขับเคลื่อนให้เป็นกระแสหลักภายใต้กลไกและโครงการคุ้มครองที่สนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
กลไกต่าง ๆ ที่รับผิดชอบด้านการให้การปกป้องคุ้มครองเด็กควรจะมีบทบาทในการป้องกัน
ที่ช่วยยกระดับความเข้มแข็งและลดความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ให้เหลือน้อยที่สุดด้วย ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการท�ำความเข้าใจถึงต้นตอสาเหตุต่าง ๆ ของการละเมิดสิทธิ
ที่เชื่อมโยงกับบริบทที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนด�ำเนินการและเผชิญความท้าทาย สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายเพื่อจัดการกับสาเหตุต่าง ๆ ของการละเมิดสิทธิเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดังกล่าวด้วย สนับสนุนการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสดง
บทบาทและการยกระดับความเข้มแข็งของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนให้สามารถประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ
และปกป้องคุ้มครองตนเอง การประณามและการสอบสวนเชิงรุกกรณีการข่มขู่คุกคาม และการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

แนวทางที่แตกต่างในกลไกปกป้องคุ้มครอง
ค�ำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญโคลัมเบียได้กลายเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
ในการประยุกต์ใช้แนวทางที่แตกต่างกันไปในการประเมินวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ
ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งความเกีย่ วข้องกับสิทธิเด็กและวัยรุน่ โครงการคุม้ ครอง
ของโคลัมเบียครอบคลุมถึงแนวทางทีแ่ ตกต่างออกไปเพือ่ ปกป้องประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการพลัดถิ่นในประเทศ ตลอดจนประชาชน
ในอีก 4 กลุ่มที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงเฉพาะ แนวทางที่แตกต่างนี้ระบุใน
กฎที่ 4912 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยก�ำหนดว่า ในการประเมินความ
เสี่ยง การให้ข้อแนะน�ำ และการรับรองมาตรการปกป้องคุ้มครองใด ๆ จะต้อง

51
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

น�ำประเด็นเกีย่ วกับลักษณะพิเศษและความเปราะบาง ทางด้านอายุ ชนชาติ เพศสภาพ
ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศ และถิ่นก�ำเนิดในเมือง หรือชนบทของบุคคล
ในกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้
ได้กลายเป็นพันธกรณีเพิ่มของภาครัฐโคลัมเบียว่า ในการตัดสินใจต่าง ๆ ต่อมาของ
ภาครัฐจะต้องรับประกันว่ามีการใช้แนวทางที่แตกต่างต่อสิทธิของเด็กและวัยรุ่น91

3.4.6 สิทธิในการได้รับการปกป้องส�ำหรับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน:
สรุ ปมาตรการเชิ งปฏิบัติการ
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่าเด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชนเข้าถึงกลไกที่หลากหลาย ปลอดภัย
และเหมาะสมกับเด็ก เพื่อรายงานกรณีการถูกตอบโต้ การใช้ความรุ นแรง การละเมิด
และได้รับการชดเชยเยียวยากรณีถูกกระท�ำความรุ นแรง และได้รับการสนับสนุนและ
การดูแลจากการถูกละเมิดทางร่างกาย และทางจิตใจ
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า เด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชน จะเข้าถึงข้อมู ลที่ทำ� ให้พวกเขา
ประเมินความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ได้ และควรให้ความมั่นใจว่า พวกเขาจะมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นของพวกเขาจะได้รบั การรับฟั งอย่างจริงจัง
ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของภาครัฐในเรื่องการให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก
จากอันตรายต่าง ๆ
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า จะต้องมีการด�ำเนินการสอบสวนโดยทันทีและอย่างถี่ถว้ น
ถ้าเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกข่มขู่คุกคาม หรือถูกกระท�ำความรุ นแรง อีกทั้ง
ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงระบบ
การชดเชยเยียวยาโดยทันทีและได้ผลกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ตำ� รวจและบุ คลากรที่ทำ� งานในแวดวงการศึกษา
การคุม้ ครองเด็ก การดูแลสุขภาพ และในกระบวนการยุ ตธิ รรม จะได้รบั การอบรมเกี่ยว
กับสิทธิเด็ก และความจ�ำเป็นของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีการพัฒนาและ
ด�ำเนินกลยุ ทธ์ท่ไี ด้ผลโดยปรึกษาหารือร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อแก้ปัญหาการกลั่นแกล้ง และ
การข่มเหงรังแกรู ปแบบต่าง ๆ ที่เด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชน อาจเผชิ ญทัง้ ในระบบออนไลน์
และนอกระบบออนไลน์จากการกระท�ำของบุ คลากรในสถานศึกษาและเด็กอื่น ๆ เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา
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ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
จากการถูกแสวงประโยชน์ทกุ รู ปแบบ ครอบคลุมถึงการกระท�ำของสมาชิ กในครอบครัว
ของเด็ก ภาคประชาสังคม ภาคธุ รกิจ และภาคสื่อสารมวลชน
ภาครัฐควรด�ำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของเด็กผู ้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
ภาคประชาสังคมควรพัฒนาและด�ำเนินการตามกระบวนการปกป้องเด็กเพื่อให้ม่นั ใจว่า
เด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้รบั ข้อมู ลที่จะช่ วยประกอบการตัดสินใจ และด�ำเนินบทบาท
เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยสมัครใจและอย่างปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ

3.5 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (มาตรา 13, 14, 15, 16, 17 ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและมาตรา 5, 6, 7, 12, 12(2), 14(ก), 16(1-2)
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
อดีตที่ผ่านมา การใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กมักถูกมองข้าม ถึงแม้ว่า
เด็กในฐานะมนุษย์ มีสิทธิอันชอบธรรมในการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็ได้ยืนยัน
ถึงสิทธิดังกล่าวของเด็ก อย่างไรก็ดี ความพยายามรณรงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาโลกร้อน หรือ
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของเด็กเมื่อไม่นานมานี้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของเด็กยุคใหม่ ตลอดจนพันธกรณีของภาครัฐที่จะต้องเคารพสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และสถานการณ์ใดบ้างที่ภาครัฐสามารถเข้าแทรกแซงเพื่อจ�ำกัดสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของสิทธิเหล่านี้ ประเด็นส�ำคัญที่ต้องยอมรับก็คือ การที่เด็กยังเป็น
ผู้เยาว์และอาจจะยังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่สามารถใช้สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขา แม้ว่าการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ของเด็กอาจจะแตกต่างจากผู้ใหญ่บ้างก็ตาม
ภาครัฐจึงมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า ภาครัฐจะต้องด�ำเนินมาตรการเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กได้ใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ แทนการใช้พนั ธกรณีเชิงลบในการละเว้น
จากการรบกวนการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก ยกตัวอย่างเช่น ภาครัฐจะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กสามารถ
ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ในทุกสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย รวมถึงในโรงเรียน สถานที่
สาธารณะ หรือในบริบทอื่น ๆ
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในทางปฏิบัติเด็กกลับถูกจ�ำกัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมากขึ้นเพียงเพราะ
พวกเขาเป็นเด็ก โดยปราศจากกฎหมายและหลักฐานที่ชัดเจน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองระบุอนุญาตให้มกี ารจ�ำกัดการใช้สทิ ธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองของเด็กไว้เหมือนกันในทุกกรณี กล่าวคือ การจ�ำกัดการใช้สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของเด็กต้องชอบด้วยกฎหมาย ด�ำเนินการด้วยจุดประสงค์ที่ชอบธรรม สมเหตุสมผล
มีความจ�ำเป็น และมีความได้สัดส่วน แต่ถึงกระนั้น กลับได้รับการพิจารณาเพื่อปฏิบัติตามน้อยมาก
เพียงเพราะผู้ทรงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเป็นเด็ก
ทัง้ นี้ ยังมีกรณีทเี่ ด็กไม่ได้ถกู จ�ำกัดการใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจากภาครัฐตามทีร่ ะบุไว้
ข้างต้นแต่เด็กก็ยังถูกผู้ใหญ่ห้ามใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพราะต้องการให้เด็กใช้สิทธิอื่น ๆ
อย่างได้ผล (เช่น สิทธิทางด้านการศึกษา และสิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายของเด็ก
เป็นต้น) ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดกับเด็กแต่ละคน (เช่น เป็นการตัดสินใจของบิดามารดา/ครูอาจารย์ของเด็ก)
และกลุ่มเด็ก (เช่น เป็นการตัดสินใจของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่อาจเป็นไปในลักษณะการออกกฎหมาย
ที่ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของผู้ใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือเป็นการตัดสินใจของฝ่ายต�ำรวจ หรือ
เป็นนโยบายของโรงเรียน) การจ�ำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ถ่วงดุลกับ
สิทธิอื่น ๆ ของเด็กนี้ มักไม่เกิดกับผู้ใหญ่ และปัจจุบันยังขาดความชัดเจนว่าควรจะจัดการกับ
ความขัดแย้งกันระหว่างสิทธิของเด็กอย่างไร เหตุนี้จึงมักใช้ความห่วงใยในการป้องกันเป็นข้ออ้างในการ
จ�ำกัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
ถึงแม้จะยังมีการพูดหารือกันน้อยว่า การจ�ำกัดการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
ควรจะด�ำเนินการเมื่อใด และอย่างไร แต่มีประเด็นส�ำคัญที่ควรพิจารณา คือ:
• ภาครัฐมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องศึกษาว่า จะสามารถด�ำเนินมาตรการใด ๆ ได้หรือไม่ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถแสดงบทบาทของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยง
การหยิบยกเจตนาเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองพวกเขาจากอันตราย เป็นเหตุผลในการจ�ำกัดการใช้สทิ ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
• การค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของเด็กไม่ควรถูกจ�ำกัดกรอบให้แคบลง โดยใช้เป็นเหตุผลอ้างอิง
เพียงต้องการปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง แต่ควรมีการท�ำความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า
การค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กครอบคลุมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สิทธิต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
• สิทธิของบิดามารดา/ผู้ปกครองในการค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่เด็กเรื่องการใช้สิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของเด็กไม่ใช่สทิ ธิเต็ม หรือสิทธิเบ็ดเสร็จ แต่มเี งือ่ นไขว่า บิดามารดา/ผูป้ กครอง
จะต้องพิจารณาถึงระดับพัฒนาการทางสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของเด็กประกอบด้วย (ดูหวั ข้อ 3.2)
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• ความพยายามทีจ่ ะจ�ำกัดการใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กด้วยเหตุผลทีต่ อ้ งการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิอื่น ๆ ของเด็กนั้นยังมีประเด็นที่เป็นข้อโต้เถียงในเรื่องความจ�ำเป็นและ
ระดับความเหมาะสมในการจ�ำกัดสิทธิดังกล่าวของเด็ก ทั้งนี้ ข้อกังวลเรื่องผลกระทบทางการ
ศึกษา และอันตรายทีอ่ าจเกิดกับเด็กไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองของเด็กอย่างสิน้ เชิง และเหตุผลทีใ่ ช้เพือ่ จ�ำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก
ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นข้ออ้างอิงที่คงที่ แต่ควรเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปและเด็กเติบโตขึ้น
ยังมีประเด็นส�ำคัญเพิ่มเติม คือ ถ้ามีการพิจารณาเห็นสมควรให้จ�ำกัดสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของเด็ก กระบวนการ ผลลัพธ์ และเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ
จ�ำกัดสิทธิดงั กล่าวของเด็กจะต้องโปร่งใส และเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูลในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
ตัดสินใจดังกล่าว โดยต้องเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับอายุของเด็กด้วย อีกทั้งจะต้องเปิดโอกาสให้เด็ก
มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทัง้ นี้ เพราะเด็กมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีจ่ ะต้องได้รบั การรับฟังอย่างจริงจัง

สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ : สิทธิท่ีขาดไปส�ำหรับเด็ก
ความแตกต่างส�ำคัญประการหนึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ก็คือ เด็กส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น มาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กจึงได้ระบุว่า เมื่อเด็กยังขาดสิทธิดังกล่าว เด็กก็ควรจะได้รับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ เป็นการชดเชย เพือ่ เปิดโอกาสให้พวกเขามีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายภาคประชาชนต่าง ๆ ถึงแม้บริบทภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไม่ได้ระบุถึงการ
แก้ปัญหาการขาดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของเด็กโดยตรง แต่คณะกรรมการสิทธิเด็กได้
เสนอแนะภาครัฐ ให้ลดอายุการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนลง ทั้งนี้ การเปิดโอกาส
ให้เด็กมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งครอบคลุมถึงการลงประชามติ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ของพวกเขาในบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารข้อความส�ำคัญ
ไปยังภาคประชาชนถึงศักยภาพ และสิทธิอันชอบธรรมของเด็กที่ความคิดเห็นของพวกเขา
จะต้องได้รับการรับฟัง
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3.5.1 เสรีภาพในการแสดงออก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 13 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา
ได้รับ หรือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไม่ถูกจ�ำกัดโดยเขตแดน
ไม่ว่าจะโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ หรือผ่านสื่อใดตามที่
เด็กเลือก
(2) การใช้สิทธิดังกล่าวนี้อาจอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดบางประการ แต่ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ต้องเป็น
ข้อจ�ำกัดเช่นที่บัญญัติตามกฎหมาย และเช่นที่จ�ำเป็นเท่านั้น
ก) เพื่อการเคารพต่อสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ
ข) เพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือสาธารณสุข
หรือศีลธรรมของประชาชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ
(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะท�ำให้มีผล
ในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร
(ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงได้อย่างเสรี ทัง้ นี้ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในตราสาร
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวงในด้านกฎหมายและปฏิบัติจริงด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอื่นที่เหมาะ
สม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุ ว่า:
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นสารัตถะส�ำคัญที่อธิบายถึง
สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ควบคู่กับเสรีภาพในการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่สทิ ธิดงั กล่าวของเด็กถูกระบุไว้อย่างจ�ำกัด92 อย่างไรก็ตาม เมือ่ น�ำมาตรา 13
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาประกอบกัน ท�ำให้มาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ย�้ำอย่างหนักแน่นในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กก็มีสิทธิในการแสวงหา รับ และติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเกี่ยวกับเสรีภาพด้านต่าง ๆ อีกทั้งมีสิทธิที่จะคิดค้น
และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแบบแผนและหลักการใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีสิทธิรณรงค์ให้ผู้อื่น
ยอมรับเช่นเดียวกัน ดังนั้น มาตรา 6 จึงเป็นบทบัญญัติส�ำคัญที่สนับสนุนบทบาทของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นช่องทางแรกที่จะขยายไปสู่การมีส่วนร่วม
และเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้พวกเขาได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วย93
มาตรา 13 อาจจะเหมาะสมกับเด็กเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ เนื่องจากเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นที่เด็กได้รับการรับรองครอบคลุมถึงเสรีภาพในการแสวงหา รับ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และ
แลกเปลีย่ นความคิดในทุกรูปแบบโดยไม่ถกู จ�ำกัดโดยเขตแดน ตลอดจนการแสดงออกทางงานศิลปะ และ
ทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ตามที่เด็กเลือกด้วย ถึงแม้ว่า ในบางครั้งเด็กจะสูญเสียสิทธิในการแสวงหา
รับ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดไปเมื่อสิทธินี้ได้ถูกอธิบายให้กับเด็ก ๆ ส�ำหรับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความส�ำคัญเสมอกับสิทธิในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมของบรรดานักกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมรุน่ เยาว์ชว่ ยท�ำให้ประชาชน
มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการแลกเปลี่ยน
การศึกษาเพื่อนเพื่อเพื่อน (Peer-to-peer education programmes) ยังเป็นกลไกส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งช่วยยกระดับความสามารถ และเปิดช่องทางโอกาสต่าง ๆ
ให้เด็กได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ (เช่น สิทธิสุขภาพและอนามัย
เจริญพันธุ์) บรรดาผู้สื่อข่าวที่รายงานประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเช่นกัน ซึง่ กลุม่ ผูส้ อื่ ข่าวเด็กทีร่ ายงานประเด็นเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนก็ควรจะได้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นผู้แสดงบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองเช่นกัน
วลีที่ระบุว่า “โดยไม่ถูกจ�ำกัดโดยเขตแดน” ในมาตรา 13(1) ก็มีความส�ำคัญเป็นพิเศษเช่นกัน
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้คนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก94 กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ก็ได้รับประโยชน์จากติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกเช่นกัน
เนื่องจากมีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน หลายคนติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็น
ความสนใจระหว่างประเทศร่วมกัน เช่น ประเด็นปัญหาโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้ตั้งข้อสังเกตว่า “เด็กเผชิญอุปสรรครูปแบบ
พิเศษในการใช้สทิ ธิดา้ นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึง่ มีสาเหตุจากทัศนคติของบิดามารดา/ผูป้ กครอง
ที่มักจะประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับเด็กมากเกินไปจนไม่อนุญาตให้เด็กสื่อสารอย่างอิสระ ในขณะ
เดียวกันก็ประเมินศักยภาพของกลุ่มต่าง ๆ ที่บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป นอกจากนี้แล้ว
เด็กยังต้องเผชิญทุกอุปสรรคเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ผู้ใหญ่เผชิญเช่นกัน95
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เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนได้รายงานความท้าทายมากมายทีพ่ วกเขาเผชิญจากการใช้สทิ ธิ
ของพวกเขาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13 ประการแรก พวกเขามักไม่ได้รับอนุญาตให้พูด หรือตีพิมพ์เอกสาร
เผยแพร่ความคิดเห็นของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาเป็นเด็ก และถูกประเมินว่า ยังไม่พร้อมที่จะพูด
แสดงความคิดเห็น ประการที่ 2 เด็กหลายคนเข้าไม่ถึงระบบข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาจ�ำเป็นต้องใช้ในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มาจากกลุ่มเปราะบาง
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มเด็กพิการ กลุ่มเด็กไร้ที่อยู่อาศัย และกลุ่มเด็กยากจน มักเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรค
ในการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น เพราะเด็กกลุ่มเหล่านี้มักจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงระบบข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ โดยทั่วไป ความท้าทายหรืออุปสรรคในการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร
ของเด็กมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่ชุมชนของเด็กเผชิญ อย่างไรก็ดี เด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้น เพราะพวกเขาต้องขออนุญาต หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
และเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคมากเป็นพิเศษเมื่อผู้ใหญ่ (เช่น บิดา
มารดา ครูอาจารย์ กลุ่มผู้น�ำศาสนา และเจ้าหน้าที่รัฐ) ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของพวกเขา และ
ประการสุดท้าย บางครั้งเด็กถูกจ�ำกัดสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะผู้ใหญ่มีความห่วง
กังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของพวกเขา ผูแ้ ทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังได้
ตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นเรื่องความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก เนื่องจากความเป็นผู้เยาว์
และวุฒภิ าวะทีย่ งั ไม่พร้อมของพวกเขา มักจะถูกใช้เป็นข้ออ้างเพือ่ จ�ำกัดสิทธิดา้ นเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของเด็กมากเกินไป ซึง่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่กเ็ ผชิญอุปสรรคเดียวกัน96 อย่างไรก็ตาม
มีหลายกรณีที่เด็กเลือกที่จะเดินหน้าแสดงบทบาทเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแม้ว่าผู้ใหญ่จะแสดงความ
ห่วงกังวล ซึง่ เด็กกลุม่ นีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากอันตรายต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ และยกระดับความเข้มแข็งของเด็กให้เข้าใจถึงความเสีย่ งอันตราย และการจัดการ
กับความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ
ทั้งนี้ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รายงานความท้าทายที่พวกเขาเผชิญเมื่อใช้สิทธิด้านเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามที่ระบุไว้ในมาตรา 13

สังคมที่พวกเราอยู ่เย้ยหยันพวกเราเมื่อพวกเราพยายามพู ดแสดงความคิดเห็น
่ วกเราสนใจ อีกทัง้ ปฏิบตั ติ อ่ พวกเราเสมือนบุ คคลทีไ่ ม่สามารถ
ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีพ
รั บ ผิ ด ชอบใด ๆ และเสมื อ นบุ ค คลที่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด พิ จ ารณาเรื่ อ งราวเหล่ า นั้น
ได้อย่างจริงจัง
เอเชีย-แปซิฟิก

58
อนุสัญญาว่
าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
Definitions

เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

เด็ ก ๆ ปรารถนาให้ ผู้ ใ หญ่ ส นั บ สนุ น พวกเขาให้ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ม ากขึ น้
เกีย่ วกับสิทธิต่าง ๆ ของพวกเขา ทัง้ นี ้ เด็กจ�ำเป็นต้องได้รับข้อมู ล
และการศึกษาเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนเพิม่ ขึน้ เพือ่ ยกระดับความเข้มแข็ง
ให้แก่พวกเขาในการด�ำเนินบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
แอฟริกา

่ วกเขาพึงมี
เด็กและเยาวชนขาดข้อมู ลเกีย่ วกับโอกาสต่าง ๆ ทีพ
ในบทบาทของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือในแนวทางที่
พวกเขาสามารถตืน่ ตัวลุกขึน้ ปกป้องสิทธิของตนเองและผู ้อืน่
ยุโรปตะวันออก

ในวันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้มีการตระหนักถึง
ประเด็นความท้าทายในการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น นอกเหนือจากความท้าทายใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยังมีประเด็นเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เด็กได้รับ
หรือแสวงหา (ความท้าทายเรือ่ งข้อมูลผิดพลาดและข้อมูลเท็จ) นอกจากนี้ ยังได้มขี อ้ เสนอในวันการประชุม
หารือทั่วไปว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่เฉพาะเจาะจง รอบด้านและ
เหมาะสมเพื่อเขาจะได้สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ อีกทั้ง
ภาครัฐ ควรจะให้ความมั่นใจว่าเด็กทุกคน จะสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่าง ๆ
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงช่องทางอินเทอร์เน็ต และควรสร้างศักยภาพของเด็กในการวิเคราะห์และ
คิดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่พวกเขาเข้าถึง อย่างมีวิจารณญาณ97
มาตรา 13(2) ระบุถึงเหตุที่อนุญาตให้มีการจ�ำกัดสิทธิในการแสดงออก ทั้งนี้ ผู้แทนรายงานพิเศษ
ด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้กำ� หนดหลักการทีฝ่ า่ ยต่าง ๆ ควรต้องปฏิบตั ติ ามเมือ่ จะต้องตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิในการแสดงออกของเด็ก98 โดยหลักการดังกล่าวทั้งหมดเน้นใช้กับกลุ่มเด็กที่ใช้
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่มบี างหลักการมีความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อกลุม่ เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
เช่นหลักการข้อที่ 4 ซึ่งระบุว่า (ง) “จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน ชี้แจงได้โดยไม่คลุมเครือ กรณีที่มีการจ�ำกัด
การใช้สิทธิของเด็ก และบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อท�ำความเข้าใจกับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลดังกล่าว
ได้โดยเท่าเทียมกัน”99
ประเด็นที่ควรเป็นข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ มาตรา 13(2) มีการอ้างอิงถึงสิทธิและชื่อเสียง
“ของผู้อื่น” ให้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่อนุญาตให้จ�ำกัดการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงออกของเด็ก
แต่ไม่ได้ระบุถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กเอง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจมีการจ�ำกัดสิทธิด้าน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ ของเด็กโดยที่ผู้ใหญ่อ้างอิงเหตุผล
เรื่องการค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 3(1) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
หรือเหตุผลเรื่องการป้องกันเด็กจากความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ภายใต้อนุสัญญา
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ว่าด้วยสิทธิเด็กนอกจากนี้แล้ว กฎระเบียบของโรงเรียนก็อาจถูกใช้เป็นเหตุผลของการจ�ำกัดการใช้สิทธิ
ด้านเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กเช่นกัน โดยอ้างอิงผลกระทบที่อาจเกิดกับเด็กคนอื่น ๆ ในโรงเรียน
แต่กระนัน้ ก็ตาม การจ�ำกัดสิทธิเด็กด้านเสรีภาพในการแสดงออกควรจะสอดคล้องกับหลักการที่เสนอโดย
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เช่น ไม่ควรจ�ำกัดสิทธิเด็กมากเกินไปจน
แก่นแท้ของสิทธิเด็กสูญเสียไป ไม่ควรจ�ำกัดสิทธิเด็กโดยพลการอย่างไม่มเี หตุผล แต่ควรเป็นไปอย่างเหมาะ
สมได้สัดส่วนและทบทวนปรับเปลี่ยนได้100

3.5.2 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มโนส�ำนึก และการนับถือศาสนา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 14 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
(2) รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย
ในกรณีที่เหมาะสม ในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน ในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก
(3) เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา หรือความเชื่อของตน อาจอยู่เพียงภายใต้
ข้อจ�ำกัด เช่นทีก่ ำ� หนดโดยกฎหมายเท่านัน้ และเช่นทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อย สาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ: ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือ
มีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพืน้ ฐานทัง้ ปวงในด้านกฎหมาย
และปฏิบัติจริงด้วยวิธีการดังกล่าวหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้
มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ
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สิทธิของเด็กด้านเสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนามักจะถูกมองข้าม (หรือมักมอบสิทธินี้
แก่บิดามารดา/ผู้ปกครอง)101 และการพิจารณาถึงสิทธิประการนี้มักถูกจ�ำกัดเพียงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา อย่างไรก็ดี สิทธินี้มีความส�ำคัญมาก ประการหนึ่งส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับ
ความส�ำคัญทีม่ ตี อ่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน มาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนลดช่องว่างความเข้าใจลงได้อย่างมากในการตีความบริบทในมาตรา 14 โดยเฉพาะ
ในส่วนของบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยระบุอย่างชัดเจนว่า การรับรองสิทธิของบรรดา
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 14 ครอบคลุมถึงสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพื่อดึงดูดความสนใจในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อีกทั้งพัฒนาและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และรณรงค์ให้ผู้อื่นยอมรับ
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มนักกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเด็กที่รณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจและความตื่นตัว
เพื่อปกป้องและป้องกันความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ก็ถือเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
ในท�ำนองเดียวกัน อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กก็ชว่ ยเสริมความเข้าใจในปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเช่นกัน โดยระบุวา่ สิทธิของเด็กในด้านนีเ้ ป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานของเด็ก แม้ในทางปฏิบตั ิ
เด็กมักถูกปฏิเสธสิทธินี้102 สิทธิด้านเสรีภาพนี้ควรจะน�ำสิทธิเด็กอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันมาประกอบการ
พิจารณาด้วย เช่น สิทธิด้านเสรีภาพในการแสวงหา รับ และติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (มาตรา 13)
และสิทธิที่จะต้องได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ
มาตรา 14 และเน้นย�้ำในมาตรา 5 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (อภิปรายในหัวข้อ 3.2.1)
มาตรา 14 ครอบคลุมถึงพันธกรณีเชิงบวกของภาครัฐที่จะต้องท�ำให้เด็กสามารถก่อตั้ง ยึดมั่น และ
แสดงออกทางความคิด และพันธกรณีเชิงลบของภาครัฐที่จะต้องไม่เข้าแทรกแซงสิทธิดังกล่าวของเด็ก
(เช่น โดยผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานที่อื่น ๆ หรือลงโทษเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ยึดมั่นและแสดงความเชื่อศรัทธา ของพวกเขา) นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องให้ความมั่นใจว่าบุคคลนอก
ภาครัฐ (เช่น บิดามารดา/ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และกลุ่มผู้อาวุโส) จะต้องไม่จ�ำกัดสิทธิดังกล่าวของเด็ก
อย่างไร้เหตุผลสมควรด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติชี้ว่า สิทธิของเด็กด้านเสรีภาพ
ในความคิด มโนธรรม และศาสนานี้สอดคล้องกับมาตรา 18 ภายใต้กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ระบุให้สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ผนวกประวัติความเป็นมา
ของศาสนาต่าง ๆ และหลักจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นกลาง103 ซึ่งสามารถขยาย
ความถึงหลักจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและคุณค่าทีด่ งี ามต่าง ๆ อีกทัง้ ชีว้ ่า การจ�ำกัดสิทธิดา้ น
เสรีภาพในความเชื่อของเด็กจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา 14(3) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และจะต้องเป็นกรณีจ�ำเป็นและมีเหตุผลสมควรด้วย
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3.5.3 เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุ มนุมอย่างสงบ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 15 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสงบ
(2) ไม่อาจมีการจ�ำกัดการใช้สทิ ธิเหล่านี้ นอกเหนือจากข้อจ�ำกัดทีก่ ำ� หนดขึน้ โดยสอดคล้อง
กับกฎหมายและที่จ�ำเป็นส�ำหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงแห่ง
ชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อย การคุ้มครองด้านสาธารณสุข
หรือศีลธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
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มาตรา 5 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน บุคคล
ทุกคนมีสิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ
(ก) พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ
(ข) ก่อตั้ง ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทั้งหลาย
มาตรา 12 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติ
เพือ่ ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานเด็ก มีสทิ ธิดา้ นเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบเช่นเดียวกับบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

มาตรา 15 ไม่ได้ก�ำหนดกรอบของสิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสงบของเด็ก อีกทั้งไม่ได้ระบุข้อจ�ำกัดเพิ่มเติมใด ๆ การอ้างอิงถึงมาตรา 15 นี้จ�ำเป็นต้องเข้าใจและ
ใช้ร่วมกับสิทธิอื่น ๆ ของเด็กภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น สิทธิเด็กที่จะต้องได้รับการรับฟัง และ
สิทธิเด็กที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย
เด็กจะต้องได้รบั การรับรองทัง้ สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเพือ่ คัดค้านการตัดสินใจต่าง ๆ
ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเด็กมัก
จะถูกผู้ใหญ่ห้าม หรือถูกขัดขวางการเข้าร่วมการก่อตั้ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม และการเข้าร่วม
การชุมนุมอย่างสงบ เช่น การรวมตัวประท้วงต่าง ๆ104 ซึ่งการจ�ำกัดนี้เป็นผลจากความห่วงกังวลที่หยั่งลึก
ในสังคมมานานว่า กิจกรรมเคลื่อนไหวไม่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก และ/หรือความห่วงกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของเด็ก ความห่วงกังวลดังกล่าวมีมูลความจริงบ้าง เช่น นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกปองร้าย
และถูกกลั่นแกล้งรังแกเพราะพวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่าเพราะเป็นผู้เยาว์ ดังนั้น
ภาครัฐควรให้ความมั่นใจว่า เด็กที่เข้ามีส่วนร่วมในภาคประชาชนและชุมนุมอย่างสงบ หรือเข้าร่วมการ
ก่อตั้งสมาคม/ชมรม/สภา จะต้องได้รับ การรับรองสิทธิอันชอบธรรมด้านเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพราะสิทธิ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะนั้น ไม่ได้ถูกจ�ำกัดไว้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น จุดเด่นที่สุดประการหนึ่งของ
มาตรา 15 นีค้ อื การสะท้อนให้เห็นว่าอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แตกต่างจากแบบแผนดัง้ เดิมทีร่ บั รองสิทธิ
ด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบเฉพาะผู้ใหญ่105
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม:
เสรีภาพในการรวมกลุ่มมีความส�ำคัญมากส�ำหรับกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่อาจจะ
มีความส�ำคัญมากเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน บ่อยครัง้ ทีเ่ ด็กเลือกรวมกลุม่ กับเด็กกลุม่ อืน่ ๆ
หรือรวมกลุ่มกับผู้ใหญ่ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น (เช่น ยกระดับศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนและได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร) หรือได้รับการปกป้องคุ้มครองที่จ�ำเป็นในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมากด�ำเนินบทบาทภายใต้ภาคประชาสังคม เครือข่ายกลุ่มเด็ก สมาคม
หรือสภาเด็ก ทั้งนี้ มาตรา 15 รับรองสิทธิเด็กในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในการก่อตั้งกลุ่มของพวกเขาและ
เน้นย�ำ้ ว่า เด็กมีความสามารถทีจ่ ะจัดตัง้ กลุม่ ทีข่ บั เคลือ่ นโดยเด็กเอง คณะกรรมการสิทธิเด็กให้ขอ้ แนะน�ำว่า
“กฎหมายจะต้องให้การรับรองการจัดตั้งสมาคม ชมรม สภา และเวทีประชาคมต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา ตลอดจนรับรองการจัดตั้งเครือข่ายทางออนไลน์ ร่วมในพรรคการเมือง
และร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานของวัยรุ่น106
ภาครัฐมีพันธกรณีที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า สิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มของเด็กจะต้อง
ไม่ถกู แทรกแซงโดยเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและบุคคลนอกภาครัฐ และมีพนั ธกรณีเชิงบวกทีจ่ ะต้องให้ความมัน่ ใจว่า
เด็กจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเด็กมักถูกห้ามหรือถูกขัดขวางไม่ให้จัดตั้ง
หรือเข้าร่วมกลุ่ม โดยข้อจ�ำกัดบางส่วนถูกผนวกรวมอยู่ในกฎหมายภายในประเทศ ในหลายประเทศมี
การออกกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ จ�ำกัดการจดทะเบียนขององค์กรภาคประชาสังคม โดยตั้งเงื่อนไข
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ให้การจดทะเบียนจ�ำเป็นต้องได้รับการอนุมัติรับรองจากผู้มีอ�ำนาจให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือก�ำหนด
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการจดทะเบียนดังกล่าวไว้สูง และ/หรือก�ำหนดโทษคดีอาญาต่อกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กรที่ไม่ผ่านการจดทะเบียน107 ซึ่งเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักเผชิญกับความท้าทายดังกล่าว
คณะกรรมการสิทธิเด็กมักแสดงความห่วงกังวลไปยังภาครัฐ เรื่องการจ�ำกัดสิทธิด้านเสรีภาพในการ
รวมกลุ่มของเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของการรวมกลุ่ม การห้ามเด็กนัดพบปะกัน
ในสถานที่สาธารณะ การห้ามเด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และการห้ามเด็กจัดตั้ง หรือ
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน108 ภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีเชิงบวกในการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถรวมตัวและจัดตั้งสมาคม ซึ่งรวมถึงยุติ
การใช้อายุเป็นข้อเลือกปฏิบตั ิ และจ�ำกัดการเข้าไปมีสว่ นร่วมของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ตัดสินใจประเด็นสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เด็กเป็นศูนย์กลางด้วย
ในทางปฏิบัติ การจ�ำกัดสิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยเงื่อนไขทางด้านอายุ
ถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งส�ำหรับเด็กที่ประสงค์จะรวมกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจาก ในทางปฏิบัติ
กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทัว่ โลกมักก�ำหนดให้บคุ คลทางกฎหมาย (legal personality) เป็นเงือ่ นไขหลัก
ประการหนึ่งของการจดทะเบียนรวมกลุ่มของบุคคล และโดยปกติจะถืออายุเมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะ
ซึ่งประเทศต่าง ๆ มักก�ำหนดไว้ที่ 18 ปี (หรือ 21 ปีในบางประเทศ) นอกจากนี้ ความท้าทายอีกประเด็น
หนึ่งคือ เงื่อนไขด้านสถานะความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของสมาคม หรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ ดังนั้น
ภาครัฐไม่ควรจะใช้สถานะการรับรองทางกฎหมาย (legal recognition) เป็นเงื่อนไขในการก่อตั้ง หรือ
การด�ำเนินงานของสมาคม หรือกลุ่มการรวมตัวต่าง ๆ ประเด็นที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ
การเปิดบัญชีธนาคาร และผลกระทบทางด้านการเงินต่าง ๆ ขององค์กร/กลุ่มเด็ก ดังนั้น ในทางปฏิบัติ
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่หรือหุน้ ส่วนกับผูใ้ หญ่ กรณีการก่อตัง้
หรือการด�ำเนินงานของสมาคม หรือกลุ่มการรวมตัวต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ
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สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกลุ่มสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
ศาลสูงเอสโตเนียวินิจฉัยว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายว่าด้วยสมาคมหรือองค์กร
ทีไ่ ม่มงุ่ หวังผลก�ำไรต่าง ๆ ในประเทศ ซึง่ จ�ำกัดสิทธิในการก่อตัง้ และด�ำเนินการสมาคม
ของบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ขัดต่อมาตรา 15 ภายใต้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
https://www.riigikohus.ee/en/constitutional- judgment-3-4-1-1-96
ลักษณะของข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ในสิทธิเด็กด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มที่ระบุในมาตรา 15(2) ยังได้รับ
ความสนใจพิจารณาในวงจ�ำกัด109 เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการจ�ำกัดสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในการก่อตั้ง หรือเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจะมีเหตุสมควรตามมาตรา 15(2)
เพียงเพราะเขาเหล่านัน้ อายุตำ�่ กว่า 18 ปี แต่ถา้ เป็นเช่นนัน้ การจ�ำกัดในการใช้สทิ ธิอนื่ ๆ ของเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน จะต้องมีความชอบธรรมด้วยการอ้างอิงในการใช้สิทธิอย่างสมดุลกับสิทธิอื่น ๆ ของเด็ก
(เช่น สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย และสิทธิในการศึกษาของเด็ก) หรือสิทธิอื่น ๆ
ของผู้อื่น (เช่น สิทธิในการมีสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ ในบริบทโรงเรียน) ซึ่งในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนจุดยืน
หรือบรรทัดฐานดังกล่าว ก็จะท�ำให้ไม่มีหลักประกันว่า จะเกิดความปลอดภัยต่อเด็กเสมอ หรือเด็กจะได้
รับการศึกษาเสมอ อย่างไรก็ดี การจ�ำกัดสิทธิต่าง ๆ ของเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนมีความ
จ�ำเป็นและมีเหตุผลสมควรเท่านั้น
เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ:
สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเป็นหนทางหนึ่งที่ท�ำให้ชนกลุ่มน้อยในสังคมได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และท�ำให้สังคมหันมาสนใจมองปัญหาของกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม หรือกลุ่มคน
ด้อยโอกาสต่าง ๆ110 เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบมีความส�ำคัญเป็นพิเศษ ส�ำหรับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากพวกเขายังขาดฐานอ�ำนาจทางการเมืองและไม่ได้รบั การยอมรับในโครงสร้างหรือ
ระบบขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม111 การรวมกลุ่มกับผู้อื่นแบบพบปะกันโดยตรง หรือรวมกลุ่มในระบบ
ออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นช่องทางส�ำคัญช่องทางหนึ่งที่เด็กให้สังคมรับรู้
อีกทั้งสามารถเข้าร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตทางด้านสังคมและการเมือง ตลอดจนเป็นช่องทาง
ให้เด็กสามารถยืนยันและเรียกร้องสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของพวกเขาได้ด้วย (เช่น สิทธิทางด้านการศึกษา
สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายเป็นต้น) ส�ำหรับเด็กพิการก็มีสิทธิรูปแบบพิเศษ
ที่สามารถใช้ชีวิตของตนอย่างสมบูรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อธ�ำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
การพึ่งตนเอง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพวกเขาในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนหรือ
สังคมที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 23 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) เช่นเดียวกับ
สิทธิด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่ม ภาครัฐไม่ควรเข้าแทรกแซงการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก แต่ควร
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด�ำเนินมาตรการเชิงบวกต่าง ๆ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า เด็กทุกคนจะสามารถใช้สทิ ธิดา้ นเสรีภาพในการชุมนุม
อย่างสงบได้อย่างปลอดภัย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่า ภาครัฐจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และก�ำหนดกรอบ
ทางกฎหมายและกรอบของสถาบันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบางครั้งผู้มีอ�ำนาจอาจจะต้องด�ำเนินมาตรการรูปแบบพิเศษ เช่น อาจจ�ำเป็นต้องจัดการด้านการจราจร
รวมถึงการสั่งปิดถนน หรือก�ำหนดมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ ถ้าจ�ำเป็น
ภาครัฐจะต้องปกป้องคุม้ ครองกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุมโดยสงบจากความเป็นไปได้ทพี่ วกเขาจะถูกข่มเหงรังแก
จากผูด้ ำ� เนินบทบาทนอกภาครัฐด้วย เช่น การถูกแทรกแซง หรือการก่อความรุนแรง จากประชาชนกลุม่ อืน่ ๆ112
กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่มีความเห็นต่างและกลุ่มผู้อารักขาความปลอดภัยส่วนตัวที่เข้าท�ำงานในพื้นที่
การชุมนุมประท้วงด้วย ภาครัฐจะต้องให้ความมัน่ ใจว่า กฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการตีความกฎหมาย และ
การบังคับใช้กฎหมายจะไม่เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นสิทธิดา้ นเสรีภาพการชุมนุมอย่างสงบของประชาชนเหตุ
เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ อายุ เพศ ภาษา สินทรัพย์ ศาสนาหรือความเชื่อศรัทธา
หรือความคิดเห็นทางการเมืองและทางด้านอื่น ๆ ภูมิหลังทางสังคมและเชื้อชาติ สถานะชาติก�ำเนิด
ภูมิหลังด้านชนชาติ ความเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมืองในสังคม สภาพความพิการ เพศวิถี หรือ
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือสถานะอืน่ ๆ113 ข้อก�ำหนดทีใ่ ห้กลุม่ ผูช้ มุ นุมแจ้งการชุมนุมโดยสงบอย่างเป็นทางการ
ก่อนวันและเวลาการชุมนุมอาจกลายเป็นประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่อาจ
ไม่ตระหนักรู้ข้อก�ำหนดทางการดังกล่าว หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดทางการดังกล่าวได้

เสรีภาพในการชุ มนุมโดยสงบและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ (ใน Mlungwana and Others v S and Another
[2018] ZACC) วินิจฉัยเมื่อปี พ.ศ. 2561 ว่า บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายว่าด้วย
การชุมนุมที่ระบุข้อก�ำหนดทางกฎหมายให้มีการแจ้ง ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ
ในการชุมนุมประท้วงถือเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ เด็ก: การก�ำหนดโทษทางอาญาต่อเด็ก
เพียงเพราะเด็กไม่ได้แจ้งขออนุญาตอย่างเป็นทางการส�ำหรับการชุมนุมประท้วง
ถือว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ศาลวินิจฉัยว่า เด็ก ‘ผู้อาจไม่ตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนด
ทางกฎหมายเรือ่ งการแจ้งขออนุญาตอย่างเป็นทางการในการชุมนุมประท้วงตามทีร่ ะบุ
ไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าว หรือขาดทรัพยากรที่จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
จะต้องไม่ถกู ก�ำหนดโทษทางอาญา ถ้าพวกเขาไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการก่อนการชุมนุม’
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2018/45.html
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การปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุในมาตรา 15 อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการให้ความมั่นใจว่า
ระดับอายุจะไม่ถูกก�ำหนดเป็นเงื่อนไขโดยพลการในกฎหมายและข้อแนะน�ำเชิงนโยบายต่าง ๆ
ภายในประเทศเพื่อห้ามการชุมนุมโดยสงบของเด็ก ภาครัฐควรจะขจัดอุปสรรคทางกฏหมายเพื่อเด็ก
จะได้มี/ใช้สิทธิด้านต่างๆ ของพวกเขา เช่น การปรับลดอายุผู้ได้รับอนุญาตให้จัดการชุมนุม หรือเข้าร่วม
การชุมนุมอย่างสงบ ผ่อนปรนข้อก�ำหนดทีเ่ ด็กจะต้องได้รบั อนุญาตจากบิดามารดา/ผูป้ กครองก่อนการรวมกลุม่
หรือก่อนการชุมนุม และข้อก�ำหนดที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสลายการชุมนุมโดยสงบของเด็ก114
ผู้แทนรายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการชุมนุมอย่างสงบตั้งข้อสังเกตว่า “ถึงแม้จะมี
ความห่วงกังวลเรือ่ งความปลอดภัยเมือ่ เด็กเข้าร่วมการชุมนุมภาคประชาชนบางกิจกรรม แต่การห้ามบุคคล
เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบด้วยข้อก�ำหนดทางอายุเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนกลุม่ ดังกล่าวโดยสิน้ เชิง
ซึ่งขัดต่อพันธกรณีในมาตรา 15115 การตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติของเด็กจึงจ�ำเป็น
ต้องมีการยอมรับทั้งความสามารถและความเปราะบางของเด็ก ดังนั้นภาครัฐจะต้องเอื้ออ�ำนวยสิทธิ
ดังกล่าวของเด็ก ควบคู่กับการด�ำเนินมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก

ความถูกต้องตามกฎหมายของการห้ามผู ้เยาว์
เข้าร่วมการชุ มนุมประท้วงของประชาชน
รัฐบาลมอลโดวาชีแ้ จงเหตุผลทีห่ า้ มการชุมนุมโดยสงบโดยระบุวา่ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะ
มีผเู้ ยาว์เข้าร่วมในการชุมนุมดังกล่าวด้วย โดยอ้างอิงถึงมาตรา 15 ภายใต้อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (In Christian Democratic Party v Moldova (Application
no. 28793/02), อย่างไรก็ตาม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวินิจฉัยว่า: ‘กรณีที่มีความ
ห่วงกังวลเกีย่ วกับการเข้าร่วมของเยาวชน ศาลมีขอ้ สังเกตว่า ศาลในประเทศไม่เคย
ระบุวา่ การชุมนุมของเด็กเป็นผลสืบเนือ่ งจากการด�ำเนินการ หรือนโยบายของฝ่าย
ที่ยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณา เนื่องจากการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นในสถานที่สาธารณะ
ทุกคน รวมถึงเด็กมีสิทธิเข้าร่วม นอกจากนี้ ในความคิดเห็นของศาล ควรจะเป็น
ทางเลือกส่วนตัวของบิดามารดา/ผู้ปกครองว่า จะตัดสินใจอนุญาตให้บุตรหลาน
ของตนเข้าร่วมการชุมนุมต่าง ๆ หรือไม่ และการขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าร่วมการชุมนุม
เป็นการขัดต่อเสรีภาพในการชุมนุมของทัง้ บิดามารดา/ผูป้ กครองและเด็กทีอ่ อกมา
ประท้วงต่อนโยบายด้านการศึกษา ดังนั้น ศาลวินิจฉัยว่า เหตุผลดังกล่าวของ
รัฐบาลมอลโดวาไม่เข้าประเด็น และยังขาดเหตุผลสนับสนุนที่เพียงพอ.’
https://www.legislationline.org/documents/id/15948
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โรงเรียนก็มีบทบาทสนับสนุนการใช้สิทธิด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กเช่นกัน
ผ่านระบบการศึกษาเพื่อให้เด็กเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของตนเอง และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวของเด็ก
อย่างปลอดภัย (ดูหวั ข้อ 3.3) ภาครัฐควรให้ขอ้ แนะน�ำแก่โรงเรียน เกีย่ วกับข้อปฏิบตั ทิ เี่ คารพในสิทธิดา้ นเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งรวมถึง บรรดาผู้มีอ�ำนาจทางการศึกษา
และสถาบันต่าง ๆ ควรปรึกษาร่วมกับนักเรียนในการพัฒนานโยบายต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการชุมนุม
อย่างสงบ

ภายหลังการชุ มนุม ผู ้บริหารโรงเรียนแห่งหนึง่ ทีม่ ีนักเรียนมาร่วมชุ มนุมได้เรียกประชุ ม
ทุกคนในโรงเรียน และประกาศขู่ว่าจะไล่นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการประท้วง (หรือต้องการ
ร่วมประท้วง) ในระหว่างชั่ วโมงเรียนออกจากโรงเรียน หรือไม่อนุญาตให้นักเรียน
กลุ่มดังกล่าวเข้าสอบปลายภาค ซึ่ งเหตุการณ์นีเ้ ป็ นที่สนใจของมวลชนในประเทศ…
โรงเรียนควรวิเคราะห์รว่ มกับนักเรียนในประสบการณ์การชุ มนุมอย่างสงบของนักเรียน
และเผยแพร่การเรียนรู ้ร่วมกันดังกล่าวในโรงเรียน
เอเชียตะวันออก

ภาครัฐมีหน้าที่เชิงบวกที่จะต้องปกป้องคุ้มครองกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบต่าง ๆ อย่างแข็งขัน
ซึง่ รวมถึงการปกป้องคุม้ ครองบรรดาผูท้ เี่ ข้าร่วมการชุมนุมจากบุคคล หรือกลุม่ บุคคลทีพ่ ยายามจะให้การชุมนุม
โดยสงบยุติลง หรือก่อความรุนแรงต่อบรรดาผู้เข้าร่วมการชุมนุม116 ซึ่งหน้าที่นี้ครอบคลุมถึงเด็ก ๆ ด้วย
ซึง่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุให้ภาครัฐมีพนั ธกรณีเพิม่ เติมทีจ่ ะให้ความมัน่ ใจว่า เด็กจะต้องได้รบั การ
ปกป้องคุ้มครองจากอันตรายเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมทั้งของเด็ก และของผู้ใหญ่ ทั้งนี้ สิทธิเด็ก
“ที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะ ๆ หรือขณะที่เกิด
การก่ออาชญากรรมโดยผู้เข้าร่วมการชุมนุมคนอื่น ๆ ด้วย ตราบใดที่เด็กคนนั้นยังคงมีความตั้งใจและ
มีพฤติกรรมการชุมนุมอย่างสงบ”117 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่ควรจะถูกวางก�ำลัง
เข้าดูแลความปลอดภัยของกิจกรรมการชุมนุมต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมการชุมนุม ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมายที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในการดูแลการชุมนุมอย่างถูกต้องตามหลักการ
มาตรฐาน ซึง่ รวมถึงหลักการมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนด้วย อีกทัง้ จะต้องเป็นการฝึกการอบรมทีก่ ระตุน้
ให้เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายตระหนักรูถ้ งึ ความต้องการของบุคคลต่าง ๆ และกลุม่ บุคคลในสถานการณ์เปราะ
บางโดยผู้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบอาจรวมถึงผู้หญิง เด็ก และคนพิการ118
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ในทางปฏิบัติ ความห่วงกังวลต่อความปลอดภัยของเด็กมักจะส่งผลให้เด็กถูกผู้ใหญ่จ�ำกัดสิทธิ
การเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบต่าง ๆ ดังนั้นมาตรา 15 จ�ำเป็นต้องน�ำสารัตถะของมาตราอื่น ๆ
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมาประกอบการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะมาตรา 5 (สิทธิของบิดามารดา
ที่จะต้องให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่เด็กที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย) มาตรา 3(1) (ผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก) มาตรา 6 (สิทธิในการมีชวี ติ การอยูร่ อด และการได้รบั พัฒนา
ของเด็ก) และมาตรา 19 (การปกป้องคุ้มครองจากอันตราย) นอกจากนี้แล้ว ปฏิญญาสากลว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระบุว่า
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 12(2) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐต้องด�ำเนินมาตรการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันให้มกี ารคุม้ ครองจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แก่บคุ คลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้
การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติ
โดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึง
ในปฏิญญานี้

เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก ปฏิบัติการตอบสนองของภาครัฐอาจจะเป็นการ
ยับยัง้ ขัดขวางเด็กจากการเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบ แต่ถา้ ใช้แนวทางสิทธิมนุษยชนในปฏิบตั กิ าร
ตอบสนอง ภาครัฐจะพิจารณาว่าจะสามารถด�ำเนินการเช่นไรบ้างเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า เด็กสามารถใช้สทิ ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้อย่างปลอดภัย (เช่น เมื่อเด็กเข้าร่วมการชุมนุม) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเด็กเข้า
ร่วมการชุมนุม ต�ำรวจจะต้องหลีกเลี่ยงวิธีการสลายการชุมนุม หรือการจ�ำกัดพื้นที่การชุมนุมในรูปแบบที่
อาจเป็นอันตราย หรือส่งผลกระทบทางลบร้ายแรงอย่างไม่ได้สดั ส่วนต่อเด็ก (เช่น หลีกเลีย่ งการใช้อปุ กรณ์
อัลตราซาวด์ความถี่สูง กระสุนยาง แก๊สน�้ำตา อุปกรณ์ระบบช็อตด้วยไฟฟ้า และอื่น ๆ) วิธีการควบคุมฝูง
ชนใด ๆ ควรได้รับการควบคุมในการด�ำเนินการอย่างเคร่งครัด และควรพิจารณาด�ำเนินการเป็นล�ำดับ
ท้าย ๆ119 มีความท้าทายเพิ่มเติมเมื่อเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมในการชุมนุมที่ไม่สงบ

69
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

คูม่ อื สิทธิมนุษยชนว่าด้วยการควบคุมดูแลการชุมนุม ซึ่ งเผยแพร่โดยส�ำนักงาน
สถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การว่าด้วยความมั่นคงและ
ความร่วมมือในยุ โรป (OSCE/ODIHR)120
คู่มือของ OSCE/ODIHR ได้ระบุข้อแนะน�ำต่าง ๆ ส�ำหรับเด็ก ดังนี้:
ข้อพิจารณาทั่วไป: ‘เนื่องจากขนาดร่างกายที่เล็กกว่าผู้ใหญ่ อาจท�ำให้เด็กมีความ
เปราะบางในการชุมนุมบางสถานการณ์ ดังนัน้ ฝ่ายต�ำรวจควรค�ำนึงถึงประเด็นนีด้ ว้ ย
เมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ที่จะรับมือกับการชุมนุมนั้น ๆ’
การใช้ก�ำลัง: ถ้าเป็นไปได้ ไม่ควรใช้ก�ำลังกับเด็ก แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้ก�ำลัง
กับเด็ก ควรเป็นไปอย่างได้สัดส่วนกับสถานการณ์
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชน: เจ้าหน้าทีค่ วบคุมฝูงชนสามารถ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ก�ำลังประสบความเดือดร้อนได้ (เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือบุตรหลานหายตัวไป)’
การใช้อาวุธ: การใช้อาวุธอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
การใช้สารเคมี: ในบางสถานการณ์ไม่ควรมีการใช้สารเคมีเลย เช่น กรณีสลายฝูงชนที่
ชุมนุมด้วยความสงบ โดยมีเด็กและบุคคลเคลื่อนตัวหลบหนีสารเคมีไม่สะดวก
ร่วมชุมนุมอยู่ด้วย หรือในสถานที่การชุมนุมที่มีพื้นที่จ�ำกัด หรือเป็นพื้นที่ปิด เช่น
สนามกีฬา ซึ่งทางออกมีจ�ำกัดและมีความเสี่ยงอันตราย จากการบาดเจ็บจากการ
กระแทก
การสลายการชุมนุม: ต�ำรวจควรจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่อง หรือ
เป็นผลจากการสลายการชุมนุม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กอย่าง
ไม่เหมาะสม
พื้นที่ควบคุม: โอกาสในการออกจากพื้นที่ควบคุมควรมีอยู่โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่ม
เปราะบาง เช่นเด็ก
https://www.osce.org/odihr/226981
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การปกป้องคุ้มครองและการส่งเสริมสวัสดิการเด็กโดยต�ำรวจ
(In Castle and Others v Commissioner of Police for the Metropolis)
ศาลอังกฤษยอมรับว่า เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องค�ำนึงถึงสวัสดิการของเด็ก
(โดยอ้างอิงถึงอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการตีความดังกล่าว) แต่วนิ จิ ฉัยว่า ภาครัฐ
ไม่มีความผิด แม้จะควบคุมตัวเด็กไว้เป็นเวลานานหลายชั่วโมง
‘คณะลูกขุนสรุปว่า เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชัน้ ผูใ้ หญ่จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ลลุ ว่ งโดยค�ำนึงถึง
ความจ�ำเป็นในการปกป้องและส่งเสริมสวัสดิการของเด็กและเยาวชนประกอบการ
พิจารณาด�ำเนินการใด ๆ ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 11 ภายใต้กฎหมายเยาวชน
ปี พ.ศ. 2547’
http://www.crae.org.uk/media/33573/Castle-v- Commissioner-of-Policeof-the-Metropolis.pdf

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเน้นย�ำ้ ว่าความรับผิดชอบขึน้ อยูก่ บั เจ้าหน้าทีใ่ นการพิสจู น์ขอ้ จ�ำกัดใด ๆ
และการก�ำหนดข้อจ�ำกัดใด ๆ ควรได้รับการชี้แนะด้วยวัตถุประสงค์ในการอ�ำนวยความสะดวกด้านสิทธิ
ไม่ใช่การจ�ำกัดการใช้สิทธิเด็กโดยไม่จ�ำเป็นและขาดเหตุผลสมควร การจ�ำกัดสิทธิเด็กด้านเสรีภาพในการ
ชุมนุมอย่างสงบจะต้องไม่ใช่ลักษณะของการเลือกปฏิบัติ หรือท�ำให้สูญเสียสารัตถะหลักของสิทธินี้ หรือ
มีจุดประสงค์ที่จะท�ำให้เด็กล้มเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบ หรือท�ำให้เด็กได้รับ
ผลกระทบร้ายแรง121 การห้ามเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมอย่างสงบทัง้ ในระบบ
ออนไลน์และนอกระบบออนไลน์โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนไม่เข้าหลักเกณฑ์ขอ้ จ�ำกัดทีม่ ี
เหตุผลสมควรตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15(2) ถ้าเพียงเพราะผู้ถือสิทธิ หรือเด็กมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้
ข้อจ�ำกัดการใช้สทิ ธิดา้ นเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบของเด็กจะมีเหตุผลสมควรถ้าน�ำสิทธิอนื่ ๆ ของเด็ก
มาพิจารณาประกอบกัน (เช่น สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย หรือสิทธิที่จะต้อง
ได้รับการศึกษา) หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลอื่น (เช่น เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กคนอื่น ๆ
ในโรงเรียน) ทั้งนี้ การแทรกแซงสิทธิเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 15 จะต้องเป็นไปด้วยความชอบธรรม
เป็นไปตามกฎหมาย มีเหตุผลจ�ำเป็น และได้สัดส่วนเท่านั้น เหตุผลอันสมควรในการจ�ำกัดสิทธิเด็ก
(เช่น ต�ำรวจอาจไม่ผ่านการอบรม หรือไม่มีความรู้และทักษะพอที่จะให้การปกป้องคุ้มครองเด็ก)
ควรต้องถูกประเมินอย่างระมัดระวังเพื่อความมั่นใจว่า การจ�ำกัดสิทธิเด็กมีเหตุผลจ�ำเป็นและได้สัดส่วน
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

3.5.4 สิทธิความเป็นส่วนตัวและการได้รับการคุ้มครอง
จากการถูกโจมตีให้เสื่อมเสียชื่ อเสียง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 16 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(1) เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในความเป็นส่วนตัว
ครอบครัว บ้าน หรือหนังสือโต้ตอบ รวมทัง้ จะไม่ถกู กระท�ำโดยมิชอบต่อเกียรติและชือ่ เสียง
(2) เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระท�ำดังกล่าว

มาตรา 16 นี้ย�้ำสาระส�ำคัญของมาตรา 17 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การตีความและการรับรองให้เด็กใช้สิทธินี้จ�ำเป็นต้องน�ำสิทธิอื่น ๆ
ของเด็กมาอ้างอิงประกอบกันด้วย โดยเฉพาะสิทธิที่จะต้องได้รับค�ำปรึกษาแนะน�ำจากบิดามารดา/
ผู้ปกครอง การค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการรับฟังอย่างสม
เหตุสมผล และการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย (ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 3(1) 12 และ 19
ตามล�ำดับ) การตีความประเด็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว และ/หรือสิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้อง
เกียรติหรือชื่อเสียงของเด็กนั้น ควรรวมข้อพิจารณาว่า การละเมิดความเป็นส่วนตัวและการโจมตี
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะในช่องทางสื่อออนไลน์ มีผลกระทบต่อชีวิตของบรรดาเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอย่างไรด้วย122
“สิทธิความเป็นส่วนตัว” ครอบคลุมหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทั้งกิจกรรมในระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการเฝ้าระวังต่าง ๆ (รวมถึงระบบ
ความจ�ำใบหน้า การบันทึกข้อมูลระบบชีวมิต)ิ การตรวจค้นร่างกายและทรัพย์สนิ การควบคุมด้วยกุญแจมือ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการตัดสัญญาณและการลอบบันทึกการสนทนา และการท�ำลาย/
การส่งข้อมูลไม่พึงประสงค์เข้าระบบข้อมูลดิจิทัลส่วนตัวของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (เช่น การข่มขู่
ภาพลามกอนาจาร เป็นต้น) อีกทั้งครอบคลุมถึงการเคารพในการด�ำรงชีวิตส่วนตัวอย่างเป็นอิสระและ
การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กด้วย123
ถึงแม้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีจ่ ะได้รบั การปกป้องจากการถูกแทรกแซง
สิทธิความเป็นส่วนตัว แต่ในกรณีของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน บทบาทของบิดามารดาท�ำให้สทิ ธิความเป็น
ส่วนตัวของเด็กมีรูปแบบที่แตกต่างเป็นพิเศษ เพราะบิดามารดาของเด็กมีสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับเด็กในกรณีจ�ำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บิดามารดาจะสามารถ
ปฏิบตั ติ ามหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเอาใจใส่ดแู ลพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของบุตรหลานได้ดี (มาตรา 5, 18 และ 27)124
อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของเด็กโดยบิดามารดา/ผู้ปกครอง (เช่น การตรวจสอบ
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความติดต่อในระบบสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่น) จะต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นล�ำดับแรก และจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กด้วย
นอกจากนี้แล้ว ข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กต้องไปโรงเรียนและโรงเรียนอาจกลายเป็นสถานที่หลักที่เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ท�ำให้โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�ำให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีสิทธิความเป็นส่วนตัวในรูปแบบที่แตกต่างเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพราะโรงเรียน และครูอาจารย์อาจมีความ
เข้าใจจ�ำกัด หรือยังไม่เข้าใจว่า เด็กมีสทิ ธิความเป็นส่วนตัวในบริเวณโรงเรียนด้วยเช่นกัน และการแทรกแซง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กจะต้องอยู่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น ได้สัดส่วน และอยู่ในกรอบของกฎหมาย
เท่านั้น สิทธิที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียงก็เกี่ยวข้องกับ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานว่า พวกเขาถูกข่มเหง
รังแกโดยมีเจตนาทีจ่ ะท�ำลายชือ่ เสียงและบัน่ ทอนการใช้ชวี ติ ตามปกติของพวกเขา ดังนัน้ การตีความมาตรา 16
นี้จึงจ�ำเป็นต้องน�ำประเด็นความเป็นส่วนตัวในรูปแบบที่แตกต่างเป็นพิเศษของเด็กมาประกอบการ
พิจารณาด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนรายงานกรณีถูกเพื่อนนักเรียน
กลัน่ แกล้งรังแก จากการจัดกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมถึงการกลัน่ แกล้งหรือวิพากษ์วจิ ารณ์
ให้เสื่อมเสียบนโลกออนไลน์ ดังนั้น โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการจัดการ
กับปัญหาดังกล่าวและด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
เด็กมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมทีจ่ ะต้องได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายจากการถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
หรือจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียง ดังนั้น ภาครัฐจึงมีพันธกรณีที่จะต้องไม่กระท�ำเสียเอง
และจะต้องด�ำเนินทุกมาตรการอย่างมีเหตุผลเพื่อหยุดยั้งผู้ด�ำเนินบทบาทนอกภาครัฐจากการโจมตีเด็ก
ให้เสือ่ มเกียรติและชือ่ เสียงด้วย นอกจากนีภ้ าครัฐควรให้ความมัน่ ใจว่า จะด�ำเนินการฝึกอบรมผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และหลักการทางด้านจรรยาบรรณ ซึ่งระบุถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็ก
ภาครัฐควรให้ความมัน่ ใจด้วยว่า สือ่ มวลชน ครอบคลุมถึงเครือข่ายสือ่ สังคมออนไลน์ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่ให้ความคุ้มครองเด็กจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเกียรติและชื่อเสียง
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3.5.5 สิทธิในการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารในระบบสื่อต่าง ๆ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 17 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคียอมรับในหน้าที่อันส�ำคัญของสื่อมวลชน และจะประกันว่า เด็กสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและวัสดุจากแหล่งต่าง ๆ กัน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารและวัสดุที่มุ่งส่งเสริมความผาสุกทั้งทางสังคม
จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนสุขภาพกายและจิตของเด็ก เพื่อการนี้รัฐภาคีจะ
ก) ส่ ง เสริ ม ให้ สื่ อ มวลชนเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและวั ส ดุ ที่ จ ะมี ป ระโยชน์
ทางสังคมและวัฒนธรรมแก่เด็กและโดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อ 29
ข) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิต แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและวัสดุดงั กล่าว จากแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมทัง้ ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
ค) ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่หนังสือส�ำหรับเด็ก
ง) ส่งเสริมให้สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความจ�ำเป็นทางด้านภาษาของ
เด็กที่เป็นสมาชิกของชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง
จ) ส่งเสริมการพัฒนาแนวทางทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการป้องกันเด็ก จากข้อมูล ข่าวสาร
และวัสดุที่เป็นอันตรายต่อความอยู่ดีกินดีของเด็ก ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงบทบัญญัติ
ในข้อ 13 และ 18
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 6 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ
(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะท�ำให้มีผล
ในทางกฎหมาย การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร
(ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ปวงได้อย่างเสรี ทัง้ นีต้ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชน
หรือตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิด
ใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ

มาตรา 17 ใช้กับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ครอบคลุมถึง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และวารสาร
ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ด�ำเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่
เผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ มีความส�ำคัญอย่างมากต่อกิจกรรมของบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เด็กจะได้รับสิทธิพิเศษที่แตกต่างในบริบทนี้กล่าวคือ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เด็กเข้าถึงควรจะต้อง
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก ซึ่งสื่อมวลชนก็ควร
เน้นและให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเสนอข่าวสารข้อมูลที่เหมาะสมปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
เป็นอันดับต้น ๆ125 เมื่อน�ำสารัตถะในมาตรา 6 และ 7 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน มาพิจารณาประกอบกันจะเห็นความชัดเจนขึ้นว่า ข้อมูลข่าวสารนี้ครอบคลุมถึงข้อมูล
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนนั้ น มี ผ ลในระดั บ ประเทศอย่ า งไร นอกจากนี้
ยั ง ช่ ว ยเสริ ม พั น ธกรณี ข องภาครั ฐ ที่ จ ะต้ อ งให้ ค� ำ มั่ น ว่ า เด็ ก จะต้ อ งได้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และจากแหล่งข้อมูลใด ซึ่งสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งพันธกรณีของภาครัฐที่ระบุไว้ในมาตรา 17 มีน�้ำหนักค่อนข้างน้อย
คือ เพียงส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น)
มาตรา 17 ได้ครอบคลุมพันธกรณีที่กว้างและเฉพาะที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เช่น “(ก) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะมีประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม
แก่เด็ก” ควรจะครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดและท�ำให้เด็กเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจอยู่ (หรืออาจเกิดความสนใจเมื่อได้
รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวนั้น ๆ) “(ข) ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย” รองรับความต้องการของเด็กที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับโลก
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ซึ่งหลายประเด็นอยู่ในความสนใจของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน (เช่น ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ การอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน)
ส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประเด็นที่ส�ำคัญเป็นพิเศษอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กด้วยตัวของเด็กเอง แทนที่จะเป็นแต่เพียงผ่านพันธกรณีของ
ภาครัฐส่งเสริมการศึกษาของเด็ก (มาตรา 29) หรือการเผยแพร่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (มาตรา 42)
มาตรา 6 และมาตรา 14 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ภาครัฐ
จะต้องด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ “เพื่อส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนทุกคนเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ตลอดจนสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) ดังที่ระบุต่อไปนี้:
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 14 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(ก) จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(ข) การเข้าถึงอย่างเต็มทีแ่ ละเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งรายงานตามช่วงเวลาต่อคณะกรรมการประจ�ำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ และรายงาน
อย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ

มาตรา 17(ง) ระบุถงึ พันธกรณีพเิ ศษประการหนึง่ ของภาครัฐทีจ่ ะต้องส่งเสริมให้สอื่ มวลชนท�ำให้เด็ก
ที่ใช้ภาษาชนกลุ่มน้อย และ/หรือเด็กชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกทั้งมาตราส่งเสริมให้สื่อมวลชน
ปกป้องเด็กจากข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก เช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง และ
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสมกับเด็ก รวมถึงการปกป้องคุม้ ครองเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจากการตก
เป็นเป้าหมายของบุคคลทีม่ เี จตนาท�ำให้เด็กเกิดความหวาดกลัว หรือคับข้องใจต่อข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ในระบบ
สือ่ สังคมออนไลน์ เด็กควรจะได้รบั โอกาสให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในแผนการจัดท�ำนโยบายหรือข้อแนะน�ำต่าง ๆ
และเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 12 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
สื่อมวลชนก็มีบทบาทส�ำคัญที่จะต้องให้ความมั่นใจว่า เด็กได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข้อมูล
ที่ผิดพลาด (ข้อมูลเท็จ) ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ “เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ที่ดี” ของเด็ก ยิ่งไปกว่านั้น
นักข่าวและผู้ที่ผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต้องเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
เพื่อให้พวกเขาสามารถส่งเสริมมุมมองด้านสิทธิเด็กในการสื่อสารของพวกเขา
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3.5.6 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง: สรุ ปมาตรการเชิ งปฏิบัติการ
ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่า สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็กผู ้ปกป้อ
งสิทธิมนุษยชน จะได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้กฎหมาย และการจ�ำกัดสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองของเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตามความจ�ำเป็น ได้สดั ส่วน และ
ไม่เลือกปฏิบัติ
ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่า กระบวนการใด ๆ ก็ตามที่อาจน�ำไปสู่การจ�ำกัดสิทธิ
ของเด็กในการใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพวกเขา จะต้องให้เด็กมีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็น และภาครัฐต้องรับฟั งความคิดเห็นของเด็กอย่างสมเหตุสมผล
โปร่งใส และเด็กสามารถเข้าถึงข้อมู ลเหล่านัน้ ได้ เหตุผลส�ำหรับข้อจ�ำกัดใด ๆ จะต้องอิง
หลักการสิทธิ และอธิบายในเชิ งรุ กให้กับเด็กด้วยภาษาและท่าทีท่ีเป็นมิตรและเหมาะสม
กับการรับรู ้ของเด็ก
เด็กสามารถเข้าถึงระบบข้อมู ลข่าวสาร เกี่ยวกับความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นจากบทบาทเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เพื่อให้เด็กสามารถตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ และสามารถใช้สิทธิได้อย่างสมดุลและปลอดภัย โดยต้องเป็นรู ปแบบ
ข้อมู ลและภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
ภาครัฐควรต้องพัฒนาความสัมพันธ์โดยตรงกับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเปิ ดพื้นที่
และโอกาสให้เด็กได้ปฏิสมั พันธ์กบั นักการเมือง และกลุม่ ผู ม้ อี ำ� นาจในการก�ำหนดนโยบาย
ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่าเด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมู ล
ข่าวสาร ทัง้ ในระบบออนไลน์และนอกระบบออนไลน์โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ภาครัฐควรต้องให้การศึกษาแก่บิดามารดา/ผู ้ปกครองของเด็ก และรณรงค์ให้
ภาคประชาชนเข้าใจว่า เด็กมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะแสวงหา รับ และติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลข่าวสาร ตลอดจนพัฒนาและยึดถือความคิดเห็นต่าง ๆ อีกทัง้ มีสทิ ธิอนั ชอบธรรม
ที่จะแสดงความคิดเห็น พัฒนาความคิด เข้าร่วมสมาคม และเข้าร่วมการชุ มนุมต่าง ๆ
อย่างสงบ
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เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ นักการศึกษา และนักวิชาชี พอื่น ๆ ที่ทำ� งานเกี่ยวกับเด็กควรผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และพัฒนานโยบายต่าง ๆ โดยน�ำความคิดเห็นต่าง ๆ ของเด็ก
ผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมาประกอบด้วย ซึ่ งถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ใช้
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองอย่างปลอดภัยด้วย
ภาครัฐควรต้องให้ความมั่นใจว่า สิทธิความเป็ นส่วนตัว และสิทธิท่ีจะต้องได้รับ
การปกป้องคุม้ ครองจากการถูกโจมตีให้เสื่อมเสียชื่ อเสียงของเด็กผู ป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
จะต้องได้รับความเคารพ และคุ้มครอง
สื่อมวลชนควรจะน�ำเสนอข้อมู ลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมในเรื่องราวต่าง ๆ
ที่สง่ ผลกระทบต่อเด็ก ซึ่ งรวมถึงประเด็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ให้แก่เด็กและ
เด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
สื่อมวลชน และฝ่ ายก�ำกับดูแลสื่อมวลชน ควรจะพัฒนานโยบาย และข้อแนะน�ำต่าง ๆ
ที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก ทัง้ ในระบบออนไลน์และ
นอกระบบออนไลน์ โดยปรึกษาหารือกับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
ภาครัฐควรต้องสนับสนุน ไม่ใช่ จำ� กัดสิทธิ หรือห้ามกิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของเด็ก และ
การแสดงบทบาทเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

4. กระบวนการยุ ติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก:
การติดตาม การชดเชย การเยียวยา
มีผู้ติดตามสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับสากล อีกทั้งช่วยส่งเสริม หรือด�ำเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ และสนับสนุนพวกเขาในกระบวนการ
ขอรับการชดเชยเยียวยาจากกรณีที่พวกเขาถูกละเมิดสิทธิด้วย การเข้าถึงกระบวนการชดเชยเยียวยา
มีความส�ำคัญเพราะเป็นโอกาสที่บรรดาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งยังน�ำไปสู่
การพิจารณาอรรถคดีความต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยพัฒนาปรับปรุงเกีย่ วกับสิทธิของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
เนื่องจากปัจจุบัน การพิจารณาอรรถคดีความต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และ
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนยังมีอยู่น้อย อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศ และระดับ
สากลเพียงไม่กี่คน ซึ่งรวมถึงผู้ที่ท�ำงานร่วมกับเด็ก หรือร่วมกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้ความสนใจ
ต่อความต้องการและความท้าทายที่แตกต่างเป็นพิเศษของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านการเข้าถึง
การสนับสนุนและการชดเชยเยียวยา ประการแรก เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจยังไม่รู้ถึงสถาบันและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือพวกเขา จึงเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเหล่านั้น
ด้วยในการท�ำให้แน่ใจว่าบริการที่พวกเขาจัดสรรนั้นได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่จะเข้า
ถึงเด็ก ๆ ทุกคน ประการที่สอง เด็กจะต้องสามารถเข้าถึงบริการการสนับสนุน และการชดเชยเยียวยา
ดังนั้นสถาบันและองค์กรเหล่านั้นจ�ำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับเด็กด้วยภาษาที่เป็นมิตรกับเด็ก และ
บางครั้งถ้าจ�ำเป็น อาจต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน และตัวแทนที่เป็นอิสระ ข้อท้าทายเพิ่มเติมใน
หลายกรณี เด็กมักไม่มีสถานะทางกฎหมายที่จะริเริ่มหรือด�ำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระ หรือในนาม
ของตนเอง และประการสุดท้าย เนื่องจากเด็กยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ท�ำให้มีพันธกรณี
ที่จะต้องด�ำเนินการโดยทันทีที่จะต้องให้การปกป้องคุ้มครองเด็กจากอันตราย และมีความจ�ำเป็นเพิ่มเติม
ที่จะให้เด็กได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างฉับไว ส่งเสริมการเยียวยาซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
การรับประกันการไม่เกิดเหตุซำ�้ ประเด็นดังกล่าวทัง้ หมดเป็นประเด็นทีส่ ถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในระดับประเทศ และระดับสากลจะต้องพิจารณาและจัดการเพื่อจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
สามารถเข้าถึงได้ส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
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4.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Institution)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 14(3) ภายใต้ปฎิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรอิสระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐ
ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะมาโดยตลอดให้ภาครัฐ พัฒนา และยกระดับความเข้มแข็ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยรวมงานเฉพาะส�ำหรับเด็ก (ผ่านสถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่
โดยเฉพาะส�ำหรับเด็ก หรือผ่านสายงานภายใต้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ล
งานด้านเด็กโดยเฉพาะ)126 โดยให้เหตุผลว่าสภาวะทีก่ ำ� ลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเด็กท�ำให้พวกเขามีความ
เปราะบาง หรือสุม่ เสีย่ งทีจ่ ะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ความคิดเห็นของเด็กมักไม่ได้รบั การรับฟัง
และเด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และไม่สามารถด�ำเนินบทบาทในกระบวนการ
ทางการเมืองอย่างมีความหมายที่จะท�ำให้ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
อีกทั้ง เด็กประสบปัญหาส�ำคัญ ๆ ในการใช้ระบบยุติธรรมเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขา หรือเพื่อเรียกร้อง
การชดเชยเยียวยากรณีสิทธิของพวกเขาถูกละเมิด ในขณะที่การเข้าถึงองค์กรต่าง ๆ ที่อาจจะช่วยปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิของพวกเขาก็มอี ย่างจ�ำกัด127 เหตุผลดังกล่าวเป็นประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเป็นพิเศษกับเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน ดังนั้น การมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เข้าใจสิทธิและความต้องการของเด็ก
ผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพือ่ ให้การปกป้องคุม้ ครองและการชดเชยเยียวยาทีเ่ ด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงได้ และเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา ทั้งนี้ ยังมีการเสนอให้คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวางตัวต่อสาธารณะในฐานะองค์กรด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กด้วย
โดยผนวกมุมมองด้านสิทธิเด็กในแถลงการณ์ต่าง ๆ และเอกสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณชน128
นอกจากนี้แล้ว “หลักการปารีส” (Paris Principles) เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จ�ำเป้นต้อง “พัฒนาความสัมพันธ์กบั องค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ พี นั ธกิจในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ต่อสู้กับปัญหาการเหยียดสีผิว หรือเชื้อชาติ ปกป้อง
คุ้มครองผู้อยู่ในกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ (โดยเฉพาะเด็ก)129 รวมถึง องค์กรที่น�ำโดยเด็กและภาคประชาสังคม
ที่ท�ำงานร่วมกับเด็ก หรือท�ำงานเพื่อเด็ก”
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกแห่งควรเป็นองค์กรที่ผู้ทรงสิทธิทุกรายสามารถเข้าถึงได้
รวมถึงเด็ก ไม่ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น ๆ จะมีพันธกิจหลักเพื่อบริการเด็กหรือเยาวชน
หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่เด็กสามารถที่จะเข้าถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึง่ มีบทบาทและความช�ำนาญการพิเศษด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิตา่ ง ๆ ของเด็กเมือ่ พวกเขา
ต้องการบังคับใช้สิทธิของตนเอง(ไม่ว่าในฐานะปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลก็ตาม) คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดหาสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิต่าง ๆ ของเด็กและช่องทางที่เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว “หลักการปารีส” ยังก�ำหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านการฝึกอบรม
และการวิจยั ด้านสิทธิมนุษยชน และเข้าไปมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินแผนงานด้านสิทธิมนุษยชนของโรงเรียน
สถาบันอุดมศึกษา และแวดวงวิชาชีพต่าง ๆ ดังนัน้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจงึ ควรสนับสนุน
ให้เด็กและนักวิชาชีพต่าง ๆ ที่ท�ำงานร่วมกับตนมีความคุ้นเคยเข้าใจในค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งสนับสนุนให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา
ในบทบาทเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหน้าทีต่ ามพันธกรณีของพวกเขาในฐานะผูป้ ฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ยกตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการด้านเด็กของสก็อตแลนด์ได้พัฒนาปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในรูปแบบทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก130 ส่วนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กในวันการประชุม
หารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรอบการท�ำงานของตนให้กับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ท�ำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให้ยื่นรายงานและข้อเรียกร้องการชดเชยเยียวยาในกรณีที่พวกเขา
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน131 ทั้งนี้ข้อเสนอแนะดังกล่าวครอบคลุมไปถึงสถาบันเฉพาะส�ำหรับเด็กอื่น ๆ ด้วย
เช่น ส�ำนักงานผู้ตรวจการด้านเด็ก คณะกรรมาธิการ รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรจะมีอำ� นาจในการพิจารณา และสอบสวนข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ทัง้ ข้อร้องเรียนทีย่ นื่ เสนอโดยตรงจากเด็กเจ้าทุกข์หรือผูแ้ ทนของเจ้าทุกข์132 ซึง่ อ�ำนาจดังกล่าวควรครอบคลุม
ถึงการสืบพยานและการบังคับการสืบพยาน ตลอดจนการเข้าถึงหลักฐานทางเอกสาร สถานที่ และ
สถานที่กักกันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องให้ความมั่นใจว่า
เด็กเจ้าทุกข์จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเห็นผล มีที่ปรึกษาที่เป็นอิสระ และได้รับการสนับสนุน
ในกระบวนการร้องเรียนหากถูกละเมิดสิทธิในทุกกรณี ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ควรจะจัดให้มีระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติคดีความด้วย ประการสุดท้าย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีอ�ำนาจในการสนับสนุนเด็กในการด�ำเนินคดีร้องเรียนในชั้นศาล ทั้งในกรณี
(ก) ยื่นฟ้องในนามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ (ข) เข้าแทรกแซงในการด�ำเนินคดี
ในชั้นศาลเพื่อให้ข้อมูลต่อศาลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ๆ133
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

4.2 สิทธิการได้รับการเยียวยาในระดับประเทศ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

มาตรา 2(3) ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ
(ก) ประกันว่าบุคคลใดทีส่ ทิ ธิหรือเสรีภาพของตนซึง่ รับรองไว้ในกติกานีถ้ กู ละเมิดต้องได้
รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าการละเมิดนัน้ จะกระท�ำโดยบุคคล
ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
(ข) ประกันว่าบุคคลใดทีเ่ รียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาจาก
ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ อี ำ� นาจ หรือจากหน่วยงานอืน่ ทีม่ อี ำ� นาจ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยระบบกฎหมายของรัฐและจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางศาล
(ค) ประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล

ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(1) ในการใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิ
เหล่านั้น
(2) เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพ
ของตนถูกละเมิดย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจตาม
กฎหมายที่จะร้องเรียน และให้มีการน�ำเรื่องร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย
โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานที่มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และ
ให้มกี ารตัดสินตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ นการแก้ไขการละเมิด รวมทัง้ ค่าชดเชย หากเกิดการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป็นไปตามค�ำตัดสินและ
เงินชดเชยในขั้นสุดท้ายโดยมิชักช้า
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(3) เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือ
โดยร่วมกับผู้อื่นในการ
(ก) ร้องเรียนนโยบายหรือการกระท�ำของเจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะรายและของหน่วยงาน
ของรัฐบาล ในกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
โดยการยื่นค�ำร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมไปยังองค์กรที่มีอ�ำนาจ
ด้านตุลาการ บริหาร หรือนิติบัญญัติภายในประเทศ หรือองค์กรที่มี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ตามทีร่ ะบบกฎหมายของรัฐนัน้ ระบุทจี่ ะตัดสินค�ำร้อง
เรียนได้โดยมิชักช้า
(ข) เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง พิจารณา และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้
ความเห็นที่จะสร้างมติในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และ
พันธกรณีค�ำมั่นสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง
(4) รัฐควรด�ำเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวน
เมื่อมีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอาณาของรัฐนั้น

มาตรา 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ระบุถึงข้อก�ำหนดที่ให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการชดเชยเยียวยาในระดับประเทศ คณะกรรมการสิทธิเด็ก
เน้นย�้ำว่า เพื่อท�ำให้สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลมีความหมาย จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการชดเชยเยียวยา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ แก้ไขการละเมิดสิทธิ134 ทัง้ นี้ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองครอบคลุมถึงเด็กด้วย
แม้วา่ ในทางปฏิบตั ิ การด�ำเนินการเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองเด็กอาจจะแตกต่างออกไป เช่น การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของเด็กมักต้องพึ่งพาการบอกกล่าวจากผู้ใหญ่เกี่ยวกับช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่และช่วยเด็กในการ
เข้าถึงช่องทางนั้น ๆ การเปิดโอกาสให้เด็กมีสิทธิอย่างเป็นอิสระที่จะร้องขอการชดเชยเยียวยา และ
มีสิทธิที่ความคิดเห็นของพวกเขาจะได้รับการรับฟังและพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งโดยตรง หรือโดยผ่าน
ผู้แทนที่เป็นอิสระ ถือเป็นประเด็นส�ำคัญประการหนึ่ง (ดังที่ระบุในมาตรา 12(2) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก) คณะกรรมการสิทธิเด็กระบุว่า “สถานะเฉพาะ และการที่ยังต้องพึ่งพาของเด็ก ท�ำให้เด็ก
ประสบความยุ่งยากอย่างมากในกระบวนการร้องขอการชดเชยเยียวยากรณีที่สิทธิของพวกเขาถูกละเมิด
ดังนั้นภาครัฐจึงจ�ำเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษและสร้างความมั่นใจว่า มีกระบวนการชดเชยเยียวยา
ที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่เป็นมิตรส�ำหรับเด็กและผู้แทนของเด็ก ซึ่งรวมถึงบริการให้ข้อมูล
ให้ค�ำปรึกษา และให้การสนับสนุนที่เหมาะหรือเป็นมิตรกับเด็ก ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการเข้าถึง
กระบวนการร้องเรียนด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระของเด็ก และกระบวนการร้องเรียนผ่านระบบศาล
โดยได้รบั การสนับสนุนทางกฎหมายและความช่วยเหลืออืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นจากภาครัฐ ในกรณีทเี่ ด็กถูกละเมิดสิทธิ
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เด็กควรได้เข้าถึงกระบวนการได้รับการชดเชยเยียวยา และมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจและการกลับคืนสู่สังคมของเด็กตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 39 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก”135
มาตรา 9(5) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุว่า การสอบสวนประเด็น
ร้องเรียนจะต้องด�ำเนินการโดยทันที เพราะถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญ โดยเฉพาะเด็กทีพ่ ฒ
ั นาการก�ำลังเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว
ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก
ตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้คณะมนตรียโุ รป (The Council of Europe’s Committee
of Ministers) กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็กมีลักษณะที่ส�ำคัญคือ: เข้าถึงได้
เหมาะสมกับอายุเด็ก รวดเร็ว คล่องตัว เน้น และปรับเข้ากับความต้องการของเด็ก
เคารพสิทธิเด็กในกระบวนการยุตธิ รรม เคารพสิทธิเด็กในการมีสว่ นร่วมและความเข้าใจ
ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตน เคารพสิทธิเด็กในการมีชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตครอบครัว และเคารพสิทธิเด็กในการด�ำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์และอย่างมีศักดิ์ศรี
https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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4.3 การจับกุม การคุมขัง และการลงโทษทางอาญาและทางกระบวนการบริหาร
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 37 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รัฐภาคีประกันว่า
ก) จะไม่มีเด็กคนใดได้รับการทรมาน หรือถูกปฏิบัติ หรือลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรือต�่ำช้า จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
ที่ไม่มีโอกาสจะได้รับการปล่อยตัวส�ำหรับความผิดที่กระท�ำโดยบุคคล
ที่มีอายุต�่ำกว่าสิบแปดปี
ข) จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ
การจับกุมกักขังหรือจ�ำคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็นมาตรการ
สุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม
ค) เด็กทุกคนที่ถูกริดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม และ
ด้วยความเคารพในศักดิศ์ รีแต่กำ� เนิดของมนุษย์ และในลักษณะทีค่ ำ� นึงถึงความ
ต้องการของบุคคลในวัยนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กทุกคนที่ถกู ริดรอนเสรีภาพ
จะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กทีจ่ ะไม่แยกเช่นนัน้ และเด็กจะมีสทิ ธิทจี่ ะคงการติดต่อกับครอบครัว
ทางหนังสือโต้ตอบและการเยี่ยมเยียน เว้นแต่ในสภาพการณ์พิเศษ
ง) เด็กทุกคนทีถ่ กู ริดรอนเสรีภาพมีสทิ ธิทจี่ ะขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือ
ทางอื่นที่เหมาะสมโดยพลัน ตลอดจนสิทธิที่จะค้านความชอบด้วยกฎหมาย
ของการริดรอนเสรีภาพของเขาต่อศาล หรือหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระ
และเป็นกลาง และที่จะได้รับค�ำวินิจฉัยโดยพลันต่อการด�ำเนินการเช่นว่า
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เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนไม่ควรจะถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง ด้วยสาเหตุทใี่ ช้สทิ ธิมนุษยชนของตนเอง
และด�ำเนินกิจกรรมในบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่ในความเป็นจริง มีเด็กถูกจับกุมและถูกคุมขัง
ถูกตั้งข้อหากระท�ำความผิดในคดีอาญา และ/หรือถูกลงโทษทางกระบวนการบริหาร (administrative
sanctions) เฉกเช่นเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคน ในขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีสิทธิ
ในกระบวนการที่ยุติธรรมและรวดเร็ว อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้ระบุให้ภาครัฐมีพันธกรณีพิเศษ
ที่จะต้องปฏิบัติตามในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในมาตรา 37 และได้ขยายบทบัญญัติห้าม
ภาครัฐลงโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตต่อเด็กโดยไม่มีโอกาสได้รับการลดหย่อนโทษเพื่อให้ได้รับอิสรภาพ และ
ระบุให้การลงโทษคุมขังเด็กเป็นทางเลือกสุดท้ายและต้องถูกคุมขังในระยะเวลาที่สั้นที่สุด นอกจากนี้
ในระหว่างที่ถูกคุมขัง เด็กมีสิทธิติดต่อกับครอบครัว136 การศึกษาระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยเด็กที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ ได้เรียกร้องให้ยุติการคุมขังเด็ก เหตุว่าการลิดรอนอิสรภาพเด็กถือเป็น
การลิดรอนวัยเด็กของพวกเขา137

4.4 ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 9(4) ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน:
......และเพื่อให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บุคคล
ทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นที่จะเข้าถึงและสื่อสารโดยไม่ถูกกีดกัน
กับหน่วยงานระหว่างประเทศทั่วไปหรือมีหน้าที่เฉพาะในการรับพิจารณาค�ำร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

4.4.1 องค์การสหประชาชาติ (United Nation)
เมื่อใดที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
เมือ่ นัน้ พวกเขาก�ำลังแสดงบทบาทส่งเสริม หรือปกป้องสิทธิมนุษยชน เพือ่ ผลักดันให้มกี ารยกระดับแบบแผน
และมาตรฐานการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น เด็กเหล่านี้ก�ำลังแสดงบทบาท
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ ควรได้รบั การยอมรับและได้รบั การปฏิบตั จิ ากองค์การสหประชาชาติและ
รัฐภาคีสมาชิก ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการท�ำงานของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติในหลายแนวทาง เช่น การเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้พวกเขาได้พดู แสดงความคิดเห็นอย่างปลอดภัย และ
การเพิ่มศักยภาพของพวกเขาในการติดตาม และรายงานการด�ำเนินการตามแบบแผนและมาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในวันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เสนอแนะให้องค์การ
สหประชาชาติจัดสรรข้อมูลข่าวสารแก่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พวกเขาท�ำงานร่วมกับกลไก
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ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมด้านสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ จัดให้มกี ระบวนการ
และเวทีตา่ ง ๆ ทีเ่ ป็นมิตรกับเด็กทัง้ ทีเ่ ป็นแบบพบปะหารือกันโดยตรงและการพบปะกันผ่านระบบออนไลน์
ในส่วนของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติก็ควรจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
ในการปกป้องคุ้มครองและการพัฒนาความเข้มแข็งของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านการให้ค�ำแนะน�ำ
และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่รัฐภาคีสมาชิก

4.4.2 คณะกรรมการสิทธิเด็ก

่ ่านมาชี ้ ให้เห็นว่า การเปิ ด
“ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปี ทีผ
โอกาสให้เด็ก ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการรายงานภายในกรอบอนุสญ
ั ญา
ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารที่ดี ที่สุ ด วิ ธี ห นึ่ง ที่ช่ วยยกระดั บ
ความเข้ ม แข็ ง ของเด็ ก ผู ้ ป กป้ องสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการพั ฒ นา
ความตระหนั กในสิ ท ธิ เ ด็ ก ผ่ า นการติ ด ตาม การรายงาน และ
การรณรงค์เพือ่ การเปลีย่ นแปลง”138
หลุยส์ เปเดอร์เนรา (Luis Pedernera), ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็ก

คณะกรรมการสิทธิเด็ก เป็นกลไกที่เชี่ยวชาญด้านการติดตามสถานการณ์ และกลไกรับผิดรับชอบ
ต่อสิทธิเด็ก ซึ่งมีพันธกิจในการติดตามและประเมินรัฐภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
พิธีสารที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธสี ารทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการสิทธิเด็กได้เริม่ ให้การยอมรับบทบาทของเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะตั้งแต่วันการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 รวมถึงการให้แนวทางและ
มาตรฐานในการในการด�ำเนินการตามสิทธิของพวกเขาผ่านข้อเสนอแนะที่มีให้รัฐภาคีต่างๆ

สรุ ปข้อสังเกต: ประเทศกินี คณะกรรมการสิทธิเด็กย�้ำเตือนต่อรัฐภาคีว่า
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน สมควรได้รบั การคุม้ ครอง
เนือ่ งจากกิจกรรมของพวกเขามีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชน
ทุกคนรวมถึงเด็กด้วย พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐภาคียอมรับและผลักดันร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและการปกป้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกภาพแห่งชาติและพลเรือน (Minister of
National Unity and Citizenship) โดยภาคประชาสังคมเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 และให้ความมั่นใจว่า ความจ�ำเป็นต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
จะได้รับการระบุถึง139
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คณะกรรมการสิทธิเด็กได้แสดงบทบาทน�ำในกิจกรรมริเริ่มต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนับจากปี 2561140 อีกทั้งยังได้เผยแพร่รายละเอียดของแนวทาง
การเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำรายงานของคณะกรรมการฯ ด้วย 141
คณะกรรมการสิทธิเด็ก ยังระบุชัดว่า รัฐภาคี มีพันธกรณีที่จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำรายงานของภาครัฐทีต่ อ้ งน�ำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ด้วย ควบคูก่ บั การสนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำรายงาน
คู่ขนานของเด็กเองด้วย
คณะกรรมการสิทธิเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมการประชุมเตรียมการของคณะท�ำงานย่อยหลายคณะ
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป รวมถึงให้เด็กได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นมิตรกับเด็ก ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของคณะกรรมการฯ142 รวมทั้งได้ทบทวน
การด�ำเนินการของคณะกรรมการฯ เองเป็นระยะ
อีกทั้งได้ประกาศเป็นแนวนโยบายมาตรฐานว่า คณะกรรมการสิทธิเด็ก จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วม
ปรึกษาหารือในการจัดท�ำข้อแนะน�ำทั่วไปและข้อควรปฏิบัติด้วย ส�ำหรับข้อแนะน�ำทั่วไปฉบับเมื่อเร็ว ๆ นี้
คณะกรรมการฯ ได้อ้างอิงถึงข้อเสนอแนะส่วนที่เป็นความคิดเห็นของเด็กโดยตรงด้วย

การรับฟั งความคิดเห็นของเด็กในการจัดท�ำข้อแนะน�ำทั่วไป
ข้อแนะน�ำทั่วไป ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น
ของคนจ�ำนวน 2,693 คนจาก 71 ประเทศทัว่ โลกทัง้ ในทวีปเอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา
ผ่านระบบการส�ำรวจความคิดเห็นออนไลน์ การจัดประชุมกลุ่มย่อย และการปรึกษา
หารือระดับภูมภิ าคด้วย ซึง่ เด็กทีเ่ ข้าร่วมในกระบวนการนีม้ ภี มู หิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ วัย
เพศสภาพ ภาษา ชาติพันธุ์ ระดับความสามารถ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
สถานะทางการศึกษา สภาวะการไร้ถิ่นที่อยู่ และระดับประสบการณ์ของเด็กในการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำงบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้ กระบวนการนี้เป็นโอกาสพิเศษ
ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็กในบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ
การรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิเด็กในประเทศของพวกเขา
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ภายใต้พธิ สี ารเลือกรับฉบับทีส่ ามของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรือ่ ง กระบวนการติดต่อ
ร้องเรียน เด็กยังสามารถส่งข้อร้องเรียนส่วนตนต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กได้143 การให้สัตยาบัน
ต่อพิธสี ารเลือกรับฉบับทีส่ ามของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรือ่ ง กระบวนการติดต่อร้องเรียน ไม่เพียงท�ำให้
เด็กเข้าถึงกลไกระหว่างประเทศ แต่รวมถึงกระบวนการทีม่ คี วามอ่อนไหวส�ำหรับเด็กสอดคล้องกับมาตรา 9(4)
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีค่าเชิงบรรทัดฐานที่ส�ำคัญโดยให้
สาระทีช่ ดั เจนว่ารัฐยอมรับว่าเด็ก ๆ มีสทิ ธิทจี่ ะแสวงหาการเยียวยาส�ำหรับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของตน เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับฉบับต่าง ๆ ของอนุสัญญาฉบับเดียวกัน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ
สิทธิเด็กได้โดยตรง ถ้ารัฐของประเทศทีล่ ะเมิดสิทธิของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน (ซึง่ อาจจะไม่ใช่ประเทศ
ที่เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนใช้ชีวิตอยู่) ได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่สามของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก เรือ่ ง กระบวนการติดต่อร้องเรียนนี้ และเรือ่ งร้องเรียนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การรับเรือ่ งร้องเรียน
ทัง้ นี้ นอกจากคณะกรรมการสิทธิเด็กแล้ว แม้วา่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กจะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ
หรือกลไกทีม่ รี ายละเอียดของสิทธิตา่ ง ๆ ของเด็กระบุไว้อย่างครบถ้วนและท�ำให้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีน�้ำหนักที่สุดเกี่ยวกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ตาม เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ยังสามารถร้องเรียนผ่านกลไกอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ฉบับอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ถ้ารัฐนั้นได้ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับนั้น ๆ
อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องทางที่เพิ่มการเข้าถึงของเด็กต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ
เสนอแนะจากวันการประชุมหารือทัว่ ไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2561 ว่า “คณะกรรมการสิทธิเด็กควรจะขยายช่องทาง
การติดต่อกับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนเพิม่ ขึน้ และจะพยายามมากขึน้ ทีจ่ ะให้ความมัน่ ใจว่า กระบวนการ
รายงานของคณะกรรมการฯ เด็กทุกคนรวมถึงเด็กจากกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึงได้
คณะกรรมการสิทธิเด็กควรจะเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของเด็ก และ
ส่งเสริมผลักดันให้สิทธิต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดจนการมีส่วนร่วม และการคุ้มครอง
พวกเขาถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ขยายกว้างขึ้นขององค์การสหประชาชาติ

4.4.3 ผู ้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Special Rapporteur
on the situation of human rights defenders)
ผูแ้ ทนพิเศษของสหประชาชาติดา้ นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การสหประชาชาติ
ที่มีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แทนพิเศษยังได้ประสานการท�ำงานอย่างแข็งขันร่วมกับคณะกรรมการสิทธิเด็ก
โดยผ่านการประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอแนะจากการประชุมว่า
“คณะกรรมการสิทธิเด็กควรจะขยายความร่วมมือกับผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้อง
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สิทธิมนุษยชนเรื่องการให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐภาคีเกี่ยวกับแนวทางการรวมประเด็นการปกป้องคุ้มครอง และ
การยกระดับความเข้มแข็งของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในกฎหมายและนโยบายระดับประเทศต่าง ๆ144
ตั้งแต่การประชุมหารือทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนได้พบปะกับเด็กในประเทศต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ ในการทบทวน
สถานการณ์ของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับรายงานระดับโลกในประเด็นนีแ้ ละรายงานสถานการณ์
ระดับประเทศ รายงานสถานการณ์ของประเทศมอลโดวาและมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2562 ชี้ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงลักษณะพิเศษหลายประเด็นของสถานการณ์เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในทัง้ สองประเทศ รายงาน
สถานการณ์ของประเทศมองโกเลียได้แนะน�ำให้เด็กและเยาวชนผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอยูใ่ นกลุม่ นักปกป้อง
กลุ่มพิเศษที่มีความเสี่ยง และจ�ำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ145 การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนรายงานสถานการณ์ระหว่างทีผ่ แู้ ทนพิเศษของสหประชาชาติดา้ นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเดินทาง
เยือนมองโกเลียในครั้งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะในรายงาน แต่ประสบการณ์
การเข้าร่วมของเด็กในครัง้ นี้สนับสนุนให้พวกเขามีสว่ นร่วมในการรณรงค์เพือ่ การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากลในประเด็นสิทธิของนักปกป้องสิทธิเด็ก ๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการกับรัฐบาลมองโกเลียในระหว่างการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน และพวกเขาได้กลายเป็นเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน กลุ่มแรกที่ได้รับการปฏิบัติตาม
ข้อแนะน�ำจากการประชุมหารือทัว่ ไป เมือ่ ปี พ.ศ. 2561 ทีร่ ะบุวา่ “รัฐภาคีควรจะพัฒนาและรับรองกฎหมาย
และนโยบายว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองและการยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ครอบคลุมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน”146

4.4.4 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน สามารถเข้าร่วมกับกลไกภายใต้สนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ ได้เช่นกัน
ถ้าประเทศพวกเขาได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญานั้น ๆ รัฐภาคี ควรสนับสนุนและยกระดับความเข้มแข็ง
ของเด็ก ๆ ในการเข้าร่วมในกลไกต่าง ๆ จัดสรรโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติรวมทัง้ ยกระดับบทบาทของพวกเขาในฐานะนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การด�ำเนินการดังกล่าวยังน�ำไปสูก่ ารยกระดับมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ซึ่งเชื่อมโยงกับสิทธิของพวกเขาด้วย กลไกภายใต้สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ควรท�ำให้เด็กได้เข้าถึง
หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำรายงานและการสื่อสารกับกลไกเหล่านั้น โดยอาจดูจากแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมการสิทธิเด็กทีไ่ ด้ดำ� เนินการแล้ว ในขณะทีส่ งิ่ นีเ้ ริม่ เกิดขึน้ และขยายวงกว้างมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น
มีขอบเขตที่ส�ำคัญส�ำหรับกลไกฯ อื่น ๆ ในการท�ำงานร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อให้งานของพวกเขาสามารถเข้าถึง
และเกี่ยวข้องกับเด็ก ๆ ได้มากขึ้น
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการต่าง ๆ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เมื่อปี พ.ศ. 2563 องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กได้ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
(ซึ่งมีหน้าที่ติดตามการด�ำเนินงานภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง) ในการรวบรวมความคิดเห็นของเด็กส�ำหรับข้อแนะน�ำทั่วไป
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 37 ว่าด้วยการชุมนุมอย่างสงบ จากการ
ทีม่ จี ำ� นวนเด็กเข้าร่วมการประท้วงทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่ชมุ นุมในประเด็น
ปัญหาโลกร้อนหรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กด�ำเนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ สามารถแบ่งปันกับองค์การสหประชาชาติว่าสิทธิในการชุมนุม
อย่างสงบหมายความว่าอย่างไรส�ำหรับพวกเขาและมีข้อจ�ำกัดใดที่พวกเขาประสบ
จากการใช้สทิ ธินี้ จากการส�ำรวจความคิดเห็น องค์กรเครือข่ายสิทธิเด็กได้รบั ฟังความ
คิดเห็นของเด็กจ�ำนวน 91 คน อายุ 10-18 ปี จาก 15 ประเทศ ใน 5 ภูมิภาคทั่วโลก
(เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ละตินอเมริกาและแคริบเบียน แอฟริกาใต้สะฮารา
ยุโรป เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) และได้รวบรวมความคิดเห็น
ของเด็กเหล่านั้นเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ

4.4.5 กระบวนการพิเศษของคณะมนตรีสหประชาชาติ
และการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UPR)
คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้พฒ
ั นากลไกต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมถึงกลไก
กระบวนการพิเศษและการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ให้เป็นช่องทางส�ำคัญอีก
ช่องทางหนึง่ ทีเ่ ด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนสามารถสือ่ สารและน�ำเสนอข้อกังวลและรณรงค์เพือ่ สิทธิเด็กได้
กลไกกระบวนการพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประกอบด้วย
คณะผู้แทนพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือคณะท�ำงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการติดตาม ให้ค�ำปรึกษา และ
จัดท�ำรายงานเสนอต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในดินแดนต่าง ๆ หรือเกี่ยวกับ
ประเด็นเฉพาะ ซึ่งมีหลายประเด็นเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นสภาพแวดล้อม
ชนพื้นเมือง ผู้พิการ การค้าเด็ก เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม และการรวมกลุ่ม
กลไกกระบวนการพิเศษนี้สามารถเป็นกลไกเฉพาะเพื่อส่งเสริมให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการ
เคารพ ปกป้องคุ้มครองสิทธิ และจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แสวงหาการสนับสนุน
เพื่อป้องกันและน�ำเสนอการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการท�ำให้กลไกนี้มีประสิทธิภาพ กลไกทั้งหลายนี้
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

ควรเข้าถึงได้โดยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนรวมถึงเด็กด้วย ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของเด็ก และกระบวนการปกป้องคุม้ ครองเด็กอีกทัง้ ด�ำเนินการต่าง ๆ เพือ่ ให้เด็กส่งเรือ่ งราว
ที่ต้องการสื่อสาร ตลอดจนเป็นช่องทางการปรึกษาหารือโดยตรงกับเด็กในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเด็กในระหว่างการท�ำงานวิจัยและอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ การพบปะหารือ
กับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนระหว่างการเดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ จัดสรรให้เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีท่ นั เหตุการณ์ มีความเหมาะสมกับอายุของเด็ก และใช้ภาษาและรูปแบบการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เด็กเข้าใจได้ (เช่น การผลิต หรือน�ำเสนอรายงานต่าง ๆ ที่เหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ)

กลไกกระบวนการพิเศษที่เด็กได้มีส่วนร่วม
ผู้แทนพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสภาพแวดล้อมได้จัดท�ำรายงานว่าด้วย
สิทธิเด็กและสภาพแวดล้อมฉบับที่เป็นมิตรกับเด็ก (ซึ่งจัดท�ำในทุกภาษาทางการ
ที่ใช้ในองค์การสหประชาชาติ) และได้สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดเวที
ปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิทธิของเด็ก
https://www.ohchr.org/en/issues/environment/ srenvironment/pages/
environmentandrightschild.aspx

การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกส�ำคัญที่สามารถ
ส่งเสริมสิทธิของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้ เพราะเป็นกลไกทีเ่ ปิดโอกาสให้ฝา่ ยต่าง ๆ ในภาคประชาสังคม
ซึ่งรวมถึงเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ และในเวทีต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศที่ถึงรอบของการทบทวน เท่าที่ผ่านมา
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีแนวโน้มเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกระหว่างภาครัฐของภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่มีบทบาททบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในทุกภาคีสมาชิก โดยทุกภาคีสมาชิก เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านการส่งรายงาน
ทีจ่ ดั ท�ำโดยเด็ก หรือเข้าร่วมในเวทีตา่ ง ๆ ท�ำให้ประชาคมโลกเรียนรูแ้ ละเข้าใจในบทบาทของเด็กผูป้ กป้อง
สิทธิมนุษยชน และสิทธิของพวกเขามากขึ้น
ภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างร่วมมีบทบาททีจ่ ะต้องผลักดันและสร้างความมัน่ ใจว่าความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจะได้รบั การรับฟังและพิจารณาสะท้อนในรายงาน
ของรัฐภาคี และรายงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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4.4.6 ผู ้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุ นแรงต่อเด็ก (Special
Representative of the Secretary-General on Violence against Children)
และ ผู แ้ ทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติดา้ นเด็กและความขัดแย้งกันทางอาวุ ธ
(Special Representative of the Secretary-General for Children and
Armed Conflict)
ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อเด็ก และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติดา้ นเด็กและความขัดแย้งกันทางอาวุธอยูใ่ นฐานะผูส้ นับสนุนทีเ่ ป็นอิสระระดับโลกในภารกิจ
ด้านการคุ้มครองและการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนั้น ภารกิจ
ของผู้แทนทั้งสองนี้จึงมีส่วนส่งเสริมสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และขยายช่องทางการแสดง
บทบาทและแสดงความคิดเห็นของพวกเขาด้วย ผู้แทนทั้งสองเป็นผู้เชื่อมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ท�ำงานใกล้ชิดกับภาคประชาสังคม รวมถึงเด็ก ๆ ในภารกิจของผู้แทน ไม่ว่าเมื่อต้องพัฒนารายงาน
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือเยือนประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้แทนทั้งสองยังอยู่ระหว่างการจัดท�ำ
ข้อควรปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ด้วย147

4.4.7 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ของสหประชาชาติ
ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์การ
สหประชาชาติกำ� ลังร่วมกันพัฒนากลไกต่าง ๆ เพือ่ ช่วยคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกตอบโต้
(reprisals) และเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ผูต้ กเป็นเหยือ่ การถูกตอบโต้ จะได้รบั ความคุม้ ครองได้รบั การชดเชย
เยียวยา และได้รบั การดูแลรับผิดชอบ เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชน
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสผูร้ บั บทบาทน�ำในความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงระบบการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนโดยรวมขององค์การสหประชาชาติให้มีความครอบคลุมและ
ประสานงานกันมากขึน้ โดยภารกิจดังกล่าวได้รบั การสนับสนุนจากทีมงานจัดการการตอบโต้ของส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน และได้มีการเปิดบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเฉพาะคือ reprisals@
ohchr.org เพือ่ ใช้เป็นช่องทางติดต่อสือ่ สารระหว่างองค์การสหประชาชาติกบั ภาคีตา่ ง ๆ ซึง่ รวมถึงองค์กร
ภาคประชาสังคมต่าง ๆ เหยื่อผู้ถูกละเมิด และสมาชิกในครอบครัว โดยสามารถส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การถูกข่มขู่และถูกตอบโต้ได้ อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ หน่วยงานนโยบายด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้เพิ่มการคุ้มครองบุคคล และกลุ่มต่าง ๆ ที่ปกป้องสิทธิ
ในสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ให้แนวทางลดหรือแก้ปญ
ั หาการการละเมิดสิทธิดา้ นสิง่ แวดล้อมซึง่ ก�ำลังส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนในหลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ องค์การสหประชาชาติจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
ต่อไปเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า จะมีการพัฒนาจนแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์จากกลไกต่าง ๆ ทีม่ คี วามอ่อนไหว
ต่อเด็ก และเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงได้ เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนควรได้รบั การสนับสนุน
ในการใช้กลไกต่าง ๆ เหล่านี้
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4.4.8 กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคต่าง ๆ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกร้องทุกข์ระดับภูมิภาค มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนบทบาท
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมาก สหภาพแอฟริกันมีผู้แทนพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ส่วนสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการระหว่างอเมริกาด้านสิทธิมนุษยชนก็มีกรรมาธิการด้านนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้จัดท�ำข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน148
ทัง้ นี้ ถึงแม้วา่ ไม่ได้ระบุถงึ เด็กในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นการเฉพาะ แต่คำ� แนะน�ำหลายประการ
ก็เป็นประโยชน์ตอ่ เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมากเช่นกัน (เช่น อ�ำนวยความสะดวกการประชุมต่าง ๆ
และท�ำงานขยายการรับรู้การมีอยู่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งช่วยผลักดันให้มีการพัฒนากลไก
เพิม่ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการคุม้ ครองสมาชิกครอบครัว) ค�ำแนะน�ำของกรรมาธิการหรือกลไกดังกล่าวควรปรับ
แก้หรือเพิ่มเติมเพื่อระบุถึงสิทธิต่าง ๆ และประสบการณ์ที่มีรูปแบบเฉพาะของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
ส่วนค�ำแนะน�ำเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานสถาบัน
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป ก็อ้างอิงถึง
เด็กหลายประการ เช่น “นโยบายและโครงการคุม้ ครองมวลชนควรจะน�ำประเด็นความท้าทายทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ ตลอดจนความจ�ำเป็นของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
มาประกอบการพิจารณาด้วย เด็กและเยาวชนผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกประเมินว่าเด็กเกินไปที่จะ
แสดงความคิดเห็น จึงถูกปฏิเสธการใช้สทิ ธิดา้ นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพวกเขา”149 ยังมีคำ� แนะน�ำ
ว่าควรจะเน้นในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและให้นำ� ข้อแนะน�ำเหล่านี้ขยายสู่
กลุม่ เด็กในทางปฏิบตั ิ นอกจากนีแ้ ล้ว การทีเ่ ด็กรวมกลุม่ กับองค์กร กลุม่ หรือชุมชนทีส่ ามารถระบุสมาชิกได้
อาจเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยป้องกันเด็กจากอันตรายได้

4.5 กระบวนการยุ ติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็ก: สรุ ปมาตรการเชิ งปฏิบัติการ
ภาครัฐควรพิจารณาความจ�ำเป็นของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และผนวกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในการวางแผน หรือการจัดกลไกส�ำหรับการแก้ไขและการชดเชยเยียวยา
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกสถาบันและองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ควรยอมรับและสนอง
ความจ�ำเป็นเฉพาะของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ ท�ำให้เด็กเข้าถึงกระบวนการ
ยุ ติธรรมทันที
ภาครัฐและฝ่ ายอื่น ๆ ควรเปิ ดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมหารือแสดงความคิดเห็นในทุกขัน้ ตอน
เมื่อมีการพัฒนา หรือทบทวนกลไกต่าง ๆ ที่จะท�ำให้เด็กเข้าถึงกระบวนการยุ ติธรรม
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5. การด�ำเนินการด้วยแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

(มาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และ
มาตรา 2 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

การตระหนักถึงสิทธิของเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำเป็นต้องอาศัยการ
ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเด็กและสิทธิของพวกเขา อย่างไรก็ดี การด�ำเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อผู้ทรงสิทธิที่เป็นเด็กมักมีความท้าทายเพิ่มเติม ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานะความเป็นเด็ก
ของพวกเขาในสังคม ไม่มอี ำ� นาจทางการเมือง มักต้องพึง่ พิงผูใ้ หญ่ในการเข้าถึงระบบกลไกความรับผิดชอบ
ทางสังคม ตลอดจนมีการต่อต้านต่อแนวคิดทีว่ า่ เด็กมีสทิ ธิควรได้รบั การสนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียกร้องถึงสิทธิ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และด้านอื่น ๆ
เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ได้ให้การยอมรับ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะด�ำเนินมาตรการเช่นว่านั้น
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่และภายในกรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศ
เมื่อจ�ำเป็น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 2 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(1) รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง ส่งเสริมและน�ำ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการด�ำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาจ
จ�ำเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ รวมถึง
การประกันทางกฎหมายที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐโดยล�ำพัง
และโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง
(2) รัฐแต่ละรัฐต้องด�ำเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล
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มาตรา 4 ภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีความคล้ายคลึงกับสารัตถะทีร่ ะบุไว้ในสนธิสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนอื่น ๆ (ซึ่งมีความคุ้มครองครอบคลุมถึงเด็กด้วย) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิเด็กได้
ระบุเน้นย�้ำในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า “รัฐจะต้องมองบทบาทของตนเองในการท�ำให้ข้อ
ผูกพันทางกฎหมายชัดเจนและถูกต้องต่อเด็กทุก ๆ คน การปฏิบัติเพื่อสิทธิมนุษยชนของเด็กจะต้องไม่ใช่
เพียงเพื่อกิจกรรมการกุศลที่ท�ำขึ้นเพียงเพื่อให้เด็กถูกใจ”150 คณะกรรมการสิทธิเด็กได้ระบุแนวทาง
เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ไว้ในข้อแนะน�ำทั่วไปฉบับที่ 5 ว่าด้วยมาตรการ
ทั่วไปในการด�ำเนินการ
มีอกี หลายบทบัญญัตใิ นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กทีส่ นับสนุนการด�ำเนินการนอกเหนือจากมาตรา 4
อย่างไรก็ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ช่วยเสริมความเข้าใจว่า ภาครัฐต้อง
ด�ำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการคุ้มครองและการยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เมือ่ ใช้ประกอบกัน สารัตถะภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็กและปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ให้แนวทางส�ำหรับการปกป้องคุม้ ครอง
การเคารพ และการส่งเสริมสิทธิของเด็กที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

5.1 กฎหมายและนโยบาย
(มาตรา 3, 9 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 3 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
กฎหมายภายในประเทศที่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ถือเป็น
กรอบกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะให้มกี ารปฏิบตั แิ ละใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
รวมทั้งเป็นกรอบส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรมทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้
เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้
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มาตรา 3 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเสริมมาตรา 4 ภายใต้อนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กเน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นทีก่ ฎหมายภายในประเทศต้องสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
รัฐภาคีที่น�ำสารัตถะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กผนวกไว้ในกฎหมายภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะเคารพ
สิทธิของเด็กอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน 151 ภาครัฐควร
ด�ำเนินมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากฎหมายภายในประเทศมีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กและปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมเอาสิทธิเด็กเข้าไว้ด้วยกัน (ในทุกมาตรา หรือ
มีมาตราเฉพาะ) และ/หรือให้มั่นใจว่าสิทธิเด็กจะถูกผนวกเข้าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้
รูปแบบไหน กฎหมายภายในประเทศจะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีทรี่ ฐั มีตอ่ เด็กตามทีร่ ะบุไว้ในอนุสญ
ั ญา
ด้วยสิทธิเด็ก การประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็กปี พ.ศ. 2561 แนะน�ำว่า:
• รัฐภาคีพัฒนาและรับรองกฎหมายและนโยบายระดับประเทศ ด้านการปกป้องคุ้มครองและ
การยกระดับความเข้มแข็งของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ผนวกแนวทางที่มีความละเอียดอ่อน
ต่อเพศและอายุ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
ั ญาว่าด้วย
• รัฐภาคีควรจะต้องให้ความมัน่ ใจว่ากรอบกฎหมายระดับประเทศสอดคล้องกับอนุสญ
สิทธิเด็กและปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเปิดโอกาสให้เด็กด�ำเนินบทบาท
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นอิสระ
• กฎหมายที่ประกาศใช้ในประเทศควรจะถูกพัฒนาโดยมีความคิดเห็นของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนรวมอยู่ด้วย
• รัฐภาคีควรจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ เทคนิค และทรัพยากรทางการเงินที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินการทางกฎหมายและนโยบายส�ำหรับเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ152

กฎหมายและนโยบายส�ำหรับเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน:
องค์ประกอบพื้นฐานที่พึงมี
กฎหมายและนโยบายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศ ควรจะมีองค์ประกอบดังนี้
• ไม่ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำ-ครอบคลุมถึงเด็กทุกคน
• ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงเป็นล�ำดับแรก
• ผนวกสิทธิที่จะต้องได้รับการรับฟัง
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• ผนวกสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก
• ผนวกบทบัญญัตเิ รือ่ งการให้การสนับสนุนตามสมควรตามวัยแก่เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
และบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย
• ผนวกบทบัญญัตเิ รือ่ งการให้การคุม้ ครองในระดับสูงสุดแก่นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน
ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และแก่เด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอันตราย-ผนวกกระบวนการ
ที่ค�ำนึงถึงอายุส�ำหรับการรายงานและกลไกการชดเชยเยียวยา
• เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้เข้าไปมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการ ร่างกฎหมาย
และนโยบายนั้น ๆ ด้วย

5.1.1 การประเมินผลกระทบสิทธิเด็ก (Children’s Rights Impact Assessment: CRIA)
คณะกรรมการสิทธิเด็กเสนอแนะให้รัฐภาคีควรน�ำเอาระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็ก
มาใช้ และควรใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กในการก�ำหนดนโยบายและมีความอ่อนไหวต่อ
สิทธิของพวกเขา153 ในขณะที่การประเมินผลกระทบเชิงนโยบายหรือการพิสูจน์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ
เช่น เพศสภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความเท่าเทียม กลายเป็นเรื่องปกติ แต่เด็ก ๆ และสิทธิของพวกเขา
อาจสูญเสียไปในกระบวนการเหล่านี154
้ นี่เป็นหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในขณะที่พัฒนากฎหมายและ
นโยบายทีม่ อี ยูต่ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนัน้ มีผใู้ หญ่เป็นศูนย์กลางและระบุถงึ สิทธิของเด็ก
ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างจ�ำกัดหรือไม่มีเลย ระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็กจะช่วยกระตุ้น
ให้ผกู้ ำ� หนดนโยบายให้ความสนใจต่อเด็กและสิทธิของเด็กมากขึน้ และทบทวนสิทธิตา่ ง ๆ ทีพ่ งึ มีของพวกเขา
ตลอดจนมองเห็นผลกระทบที่ไม่เหมาะสมที่จะมีต่อเด็ก
ระบบการประเมินผลกระทบสิทธิเด็กยังให้เครื่องมือที่ช่วยแสดงอย่างชัดเจนถึงผลกระทบต่อ
สิทธิของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในกฎหมายและนโยบายทีไ่ ม่ได้ระบุถงึ เด็กตรง ๆ กระบวนการประเมิน
ผลกระทบสิทธิเด็กควรให้เด็กเข้าไปมีส่วนและเปิดโอกาสส�ำหรับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วม
ก) เพื่อส่งผลกระทบต่อกฎหมายและนโยบาย ข) เพื่อระบุปัญหาที่อาจส่งผลเสียต่อความสามารถของเด็ก
ในการด�ำเนินการในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมู ลและการติดตามผล
ในการประชุมหารือทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 256 1น�ำเสนอข้อเท็จจริงที่ว่า
มีขอ้ มูลอย่างจ�ำกัดเกีย่ วกับประสบการณ์ชวี ติ ของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิของพวกเขา
สาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากการขาดการรับรูแ้ ละความเข้าใจในสิทธิของพวกเขา อีกทัง้ ขาดการรวบรวมข้อมูล
ทีม่ าจากมุมมองของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนและไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเรือ่ งอายุ หลายฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
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เอกสารแนะน�ำเชิ งปฏิบัติการ

ไม่ได้รวมเด็กเข้าอยูใ่ นกลุม่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่เน้นรวบรวมข้อมูลเฉพาะผูใ้ หญ่และเยาวชนเท่านัน้
และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไม่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของพวกเขาในฐานะเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ถูกสังเกตเห็น
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีตวั ชีว้ ดั และกลไกการเก็บข้อมูลทีม่ งุ่ เน้นถึงสิทธิของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อช่วยเด็กและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านเด็ก สหประชาชาติและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค และ
หน่วยงานการติดตามระหว่างประเทศ) ในการรวบรวมข้อมูลติดตาม และรายงานเกี่ยวกับการตระหนัก
ถึงสิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเป็นโอกาสในการจัดท�ำเอกสารและเผยแพร่การปฏิบัติที่ดี
การเก็บข้อมูลควรแยกตามเพศสภาพ ความพิการ ชาติพันธุ์ของเด็ก และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการติดตาม
ผลกระทบต่อเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนกลุม่ ต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองและใช้สนับสนุนการศึกษาอื่นได้ เป็นสิ่งส�ำคัญที่ในกระบวนการ
เก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูลจะไม่ถกู น�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ และอย่าให้เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนได้รบั อันตราย
เช่น การถูกตอบโต้

5.3 การสร้างความตระหนักรู ้ส�ำหรับประชาชนและการจัดอบรมส�ำหรับนักวิชาชี พ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

มาตรา 42 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
รัฐภาคีรับที่จะด�ำเนินการให้หลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญานี้เป็นที่รับรู้
กันอย่างกว้างขวาง ทั้งแก่ผู้ใหญ่และเด็ก ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและจริงจัง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 15 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาทุกระดับชัน้ และประกันว่าผูร้ บั ผิดชอบทัง้ ปวงในการ
ฝึกอบรมทนายความ เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รวมเรื่องการสอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม
อย่างเหมาะสม
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มาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทที่ส�ำคัญในการ
ช่วยให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กีย่ วกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิด
ความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติธรรม สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ
และระหว่างกลุม่ เชือ้ ชาติและศาสนาทัง้ ปวง โดยค�ำนึงถึงภูมหิ ลังของสังคม และชุมชน
ที่หลากหลายในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

รัฐภาคีมีพันธกรณีปกติที่จะต้องส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหมู่ประชาชน และ
พันธกรณีพิเศษที่จะต้องส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสิทธิของเด็ก มาตรา
15 และมาตรา 16 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุเน้นถึงความจ�ำเป็นของสิทธิ
มนุษยชนศึกษาและการอบรมเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน ความส�ำคัญ
ของยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนรวมถึงบิดามารดา/ผู้ปกครอง และการจัดอบรม
เฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนแก่นักวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ไม่อาจถูกกล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อลดการต่อต้านในกิจกรรมต่าง ๆ ของพวกเขา ซึ่งหลายกรณี
อยู่ในรูปแบบความลังเลไม่ยอมรับว่าเด็กมีสิทธิ ลังเลไม่ยอมรับบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของพวกเขาและขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับขอบเขต หรือธรรมชาติของสิทธิมนุษยชนของเด็ก
ส่งผลให้ผใู้ หญ่มกั ให้ความส�ำคัญกับการคุม้ ครองแทนทีจ่ ะยกระดับความเข้มแข็งของพวกเขา โรงเรียน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความตื่นตัว
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเด็กในหมู่เด็ก บิดามารดา/ผู้ปกครอง และนักวิชาชีพที่ท�ำงานกับเด็ก และ
สาธารณะชน (ดูหวั ข้อที่ 3.3 และ 4.1) อย่างไรก็ดี ภาครัฐควรให้การสนับสนุนบทบาทดังกล่าวของโรงเรียน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย

หน้าที่ตามกฎหมายเพื่อส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก
ภายใต้มาตรการสิทธิของเด็กและเยาวชน (เวลส์) 2011 รัฐมนตรีเวลส์จะต้องด�ำเนิน
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในหมู่ประชาชน
(รวมถึงเด็ก) เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฉบับต่าง ๆ
https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents
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5.4 การเข้าถึงทรัพยากร
ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มาตรา 13 ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการหว่านล้อม ได้รับ และ
ใช้ทรัพยากรทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี ตามบทบัญญัติข้อ 3 แห่งปฏิญญานี้

เด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมากพึง่ พิงองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของพวกเขา อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเพิ่มขึ้นว่า
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรด้านเด็กต่าง ๆ ก�ำลังขาดแคลนเงินทุน นอกจากนี้ เงินสนับสนุนส�ำหรับ
เด็กมักให้แก่โครงการและการคุม้ ครองเฉพาะแทนทีจ่ ะสนับสนุนโครงการความริเริม่ ใหม่ ๆ ทีม่ จี ดุ ประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน เงินทุนสนับสนุนส�ำหรับการคุ้มครองและเงินทุน
สนับสนุนกิจกรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะต้องมีให้ส�ำหรับเด็กด้วย ความสามารถในการหาและ
ได้รับทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากส�ำหรับเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเนื่องจาก อาจประสบปัญหาในการก่อตั้งองค์กรของตนเองและแสวงหาและรับทุนเพราะ
สถานะความเป็นเด็กของพวกเขา ภาครัฐควรท�ำให้มนั่ ใจว่าเด็กจะสามารถเข้าถึง และมีสว่ นร่วมในองค์กร
ภาคประชาสังคม และอนุญาตให้องค์กรเหล่านั้นสามารถรับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศได้

5.5 ภาคประชาสังคม
เด็กก็เป็นผู้มีบทบาทในภาคประชาสังคมเช่นกัน และมีสิทธิที่จะก่อตั้งหรือเข้าร่วมสมาคมต่าง ๆ
(ดูหัวข้อ 3.6.3) เด็กยังมีบทบาทส�ำคัญในภาคพลเมืองและภาคประชาธิปไตย โดยเฉพาะในด้านดิจิทัล
โดยช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย และช่วยสนับสนุนการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึง่ บ่อยครัง้ ทีบ่ ทบาทดังกล่าว
ของเด็กท�ำให้พวกเขารับบทบาทเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย อย่างไรก็ตาม บทบาทของเด็กในฐานะ
พลเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังเป็นที่ยอมรับในวงจ�ำกัดในสังคม ภาครัฐควรจะใช้ประโยชน์จาก
ทุกโอกาสสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมในภาคประชาสังคมขยายวงกว้างออกไปครอบคลุมกลุ่มต่าง ๆ
อย่างหลากหลายมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล โดยเน้นเป็นพิเศษในส่วนของ
ภาคประชาสังคมที่ไม่ได้รับการน�ำเสนอรวมถึงเด็ก ๆ155 องค์กรที่น�ำโดยผู้ใหญ่ต้องสามารถจัดตั้งได้และ
ให้การสนับสนุนทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ตราบใดที่ยังมีทัศนคติ
เชิงลบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกโจมตี จับกุม และคุมขัง
โอกาสทีจ่ ะยกระดับความเข้มแข็งของเด็กก็ถกู จ�ำกัด และเด็กก็จะเผชิญความเสีย่ งทัง้ ในด้านความปลอดภัย
และความมั่นคงในชีวิต
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อย่างไรก็ดี มีองค์กรในภาคประชาสังคมหลายแห่งที่มีความช�ำนาญการและประสบการณ์อย่างมาก
ในการสนับสนุนบทบาทของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน สนับสนุนกิจกรรมของพวกเขา และเรียกร้องให้
ภาครัฐด�ำเนินการ และเชื่อมโยงกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น องค์กรภาคประชาสังคมสามารถ
ให้การสนับสนุนที่ส�ำคัญกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ผิดหวังกับผลลัพธ์จากกิจกรรมของพวกเขา
โดยคอยสนับสนุนและให้คำ� แนะน�ำอย่างต่อเนือ่ ง ภาครัฐควรให้การสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุน
ด้านเฉพาะอื่น ๆ แก่องค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กที่มีนโยบายส่งเสริม และยกระดับความเข้มแข็ง
ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ครอบคลุมถึงการสนับสนุน การจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล
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สิทธิของเด็กผู ้ปกป้องสิทธิมนุษยชน

6. บทสรุ ป
เท่าที่ผ่านมากิจกรรมและสิทธิต่าง ๆ ของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมักจะถูกละเลยไม่ได้รับ
ความสนใจทั้งจากภาครัฐ สาธารณชน หรือแม้แต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคประชาสังคม
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อย่างไรก็ดี เด็กเหล่านั้นไม่ได้นิ่งเฉยรอให้เกิดการยอมรับในบทบาท
ของพวกเขา แต่เด็กจ�ำนวนมากทัว่ โลกได้ตนื่ ตัวเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบรรทัดฐานและการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ถึงแม้ว่าสิทธิของพวกเขาในบทบาทของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับความเข้าใจและ/หรือยอมรับก็ตาม องค์กร โครงการ และแนวทางเฉพาะส�ำหรับ
เด็กและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ยังคงล้มเหลวในการรับทราบหรือระบุถึง
สิทธิและความจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของเด็กที่ด�ำเนินบทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการยอมรับ
อย่างจ�ำกัดในข้อเท็จจริงที่ว่า เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีหลายกลุ่มและไม่ได้รวมตัวกันเพียงกลุ่มเดียว
และความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญนั้นมักจะถูกรวมเข้าด้วยกันเมื่อพวกเขายังเป็นเด็กผู้หญิง มีความ
พิการ หรือมีภูมิหลังมาจากชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง
เอกสารแนะแนวเชิงปฏิบัติการฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดช่องว่างในประเด็นปัญหาดังกล่าว
โดยการอธิบายลักษณะเฉพาะของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนในบริบททีพ่ วกเขากระท�ำและสิทธิทพี่ วกเขาต้องได้รบั
จากการวิเคราะห์ทำ� ให้พบว่า สิทธิของเด็กในบทบาทของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นทีเ่ ข้าใจและ
รับรูใ้ นวงกว้าง อีกทัง้ ยังพบว่า เด็กมักถูกจ�ำกัดสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพวกเขา ซึง่ มีความส�ำคัญ
มากต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน และเหตุผลทีช่ แี้ จงถึงการจ�ำกัดสิทธิของพวกเขาก็ขาดความโปรงใส
เนือ่ งจากเด็กไม่ได้รบั โอกาสให้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว และ/หรือไม่ได้รบั ค�ำอธิบายหรือ
ข้อมูลชีแ้ จงทีส่ มเหตุสมผล ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีความเข้าใจผิดว่า สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของพวก
เขามีความส�ำคัญน้อยกว่าสิทธิอนื่ ๆ เช่น สิทธิทางการศึกษา และการทีพ่ วกเขาจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ การสร้างความเข้าใจผิดดังกล่าวมักจะถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับหลักการผลประโยชน์
สูงสุดของเด็ก ซึง่ ส่งผลให้เด็กถูกห้ามการแสดงบทบาทตามสิทธิอนั ชอบธรรมของพวกเขา เอกสารแนะแนว
เชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนีเ้ น้นว่า การให้เด็กใช้สทิ ธิพลเมืองและสิทธิการเมืองของพวกเขาถือเป็นผลประโยชน์สงู สุด
ของพวกเขา อีกทัง้ เน้นให้เห็นถึงพันธกรณีของภาครัฐทีจ่ ะต้องให้ความมัน่ ใจว่าเด็กสามารถใช้สทิ ธิพลเมือง
และสิทธิการเมืองของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย ความกังวลของผู้ใหญ่เกี่ยวกับกาจัดรกิจกรรมของเด็ก
ในบทบาทของเด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนไม่ควรจะลงเอยด้วยการห้ามเด็กด�ำเนินบทบาทดังกล่าว นอกจากนี้
ภาครัฐซึ่งมีพันธกรณีส�ำคัญและโดยตรงที่จะต้องคุ้มครองบรรดาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ไม่ควรจะใช้วิธีลิดรอนสิทธิมนุษยชนของเด็กเพื่อแลกกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ดังกล่าว
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เอกสารแนะแนวเชิงปฏิบัติการฉบับนี้ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ บิดามารดา/ผู้ปกครอง โรงเรียน
และผู้ให้บริการต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ ความตั้งใจคือ
สนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เข้าใจถึงสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กพึงได้รับ และ
การท�ำงานร่วมกับเด็กเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ เกีย่ วกับสิทธิของเด็กจะได้รบั การขับเคลือ่ น
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน การปรึกษา
หารือเกีย่ วกับการจัดท�ำเอกสารแนะแนวเชิงปฏิบตั กิ ารฉบับนีเ้ น้นให้เห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา
ค�ำแนะน�ำในทางปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการจ�ำกัดสิทธิของเด็ก การปราบปรามการประท้วง
กิจกรรมออนไลน์ การมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตสาธารณะ การพัฒนาเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านระบบ
การศึกษา การส่งเสริมการเลีย้ งดูทยี่ นิ ยอมและป้องกัน การกระตุน้ การสนองตอบทีม่ คี วามอ่อนไหวต่อเด็ก
ผ่านกลไกการคุ้มครองต่าง ๆ เด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นเด็กผู้หญิง เด็กพิการ และเด็กในกลุ่มเปราะ
บางอืน่ ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เอกสารฉบับนีเ้ ป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ ว่าสิง่ ใดทีค่ วรท�ำใน
ทางปฏิบตั เิ ด็กผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชนจะเป็นกลุม่ ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป
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