
แถลงการณ์ 

วนัสตรีสากล 8 มีนาคม 2557 เชียงใหม่ 

“มองใหม่ให้บวก+จริง” 
 

วนันี ้8 มีนาคม 2557 เป็นวนัสตรีสากล พวกเราเหลา่ผู้หญิงมารวมกนัเพื่อเรียกร้องตอ่รัฐบาล, นายจ้าง,  ครอบครัว 
และ ชมุชนของเรา ให้ทบทวนและพิจารณาวา่เราเป็นใคร ให้มองสิง่ที่เรากระท า, และให้รับฟังสิง่ทีเ่ราเรียกร้อง โปรดมองเราใน
ฐานะผู้หญิงทีม่ารวมตวักนัแสดงพลงัความมุง่มัน่ท่ีจะเปลีย่นแปลงความคิด ทศันคติ มมุมองของสงัคมที่มตีอ่ผู้หญิง วา่เป็นผู้ที่
สามารถก้าวเป็นผู้น า เป็นผู้สร้างสรรค์ เป็นผู้น ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงและเป็นเจ้าของสทิธิอนัชอบธรรม เราขอเชิญชวนทกุ
คนเข้ามาร่วมเป็นสว่นหนึง่ของการเปลีย่นแปลงครัง้นี ้ตามสโลแกนของเราคือ“มองใหมใ่ห้บวก+จริง” 

บอ่ยครัง้ที่ผู้หญิงถกูมองวา่เป็นประชากรชนชัน้สอง สงัคมลดทอนคณุคา่ตวัตนของเรา เอาเปรียบเราและจ่ายคา่จ้าง
น้อยกวา่คา่จ้างขัน้ต า่ งานท่ีเราท าถกูหาวา่ไมส่ลกัส าคัญ เพราะความไมเ่ทา่เทียมทีด่ ารงอยูบ่นโลกใบนี ้เห็นได้จากคนรวย 85 
คน มีทรัพย์สนิรวมกนัมากกวา่คนจน3.5พนัล้านคน ซึง่ในจ านวนนี ้70 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง มีผู้หญิงจ านวนมากที่ได้รับคา่แรง
ไมเ่ป็นธรรมจากการท างานในโรงงานอตุสาหกรรม อีกทัง้ไมไ่ด้รับการคุ้มครองสทิธิแรงงานแตถ่กูเอาเปรียบเป็นอยา่งมาก เรา
ผู้หญิงมกัถกูบงัคบัให้ต้องอพยพหรือยอมท างานท่ีถกูขดูรีดเพราะเราต้องหาเลีย้งครอบครัวและชมุชน โดยเฉพาะผู้หญิงที่
รับจ้างท างานบ้านท่ีได้คา่แรงน้อยมาก และไมไ่ด้รับการคุ้มครองสทิธิแรงงาน หรือผู้หญิงที่ท างานในโรงงานทอผ้าที่ได้
คา่ตอบแทนในปีหนึง่รวมกนัแล้วยงัน้อยกวา่รายได้ของคนที่รวยทีส่ดุได้รับในหนึง่วินาที  หรือผู้หญิงที่ท างานในอตุสาหกรรม
ทางเพศถกูกลา่วหาเป็นอาชญากร อีกทัง้สงัคมใช้กฎหมายล้าหลงัที่ไมย่อมรับวา่งานบริการคืออาชีพ อีกทัง้ปฏิเสธวา่ ผู้ท างาน
เป็นพนกังานบริการก็สามารถเป็นผู้น าและดแูลความเป็นอยูข่องครอบครัวได้ เกือบทกุสงัคมยงัมองวา่งานท่ีผู้หญิงดแูลความ
เป็นอยูภ่ายในบ้านและเกือ้กลูครอบครัว เป็นงานท่ีไมส่ร้างรายได้ หรือจะกลา่วให้เจ็บช า้วา่ เป็นงานท่ีไร้คณุคา่ 

หลายครัง้ที่สงัคมยงัมองผู้หญิงเป็นเหยื่อและเมินเฉยตอ่สทิธิมนษุยชนของผู้หญิง ความมืดบอดนีน้ าไปสูก่ารเอาหไูป
นาเอาตาไปไร่เมื่อเกิดความรุนแรงขึน้กบัผู้หญิงและเด็ก การใช้ความรุนแรงตอ่ผู้หญิงและเด็กกลายเป็นสิง่ปกติในทกุสงัคมและ
ชมุชน ผู้หญิงและเด็กต้องเผชิญความรุนแรงทัง้ในบ้านและบนท้องถนน ผู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นได้ทัง้สมาชิกในครอบครัว ผู้น า
ชมุชน ต ารวจหรือแม้แตโ่ดยทางการทหาร โดยผู้ เสยีหายของความรุนแรงนัน้ไมไ่ด้รับการคุ้มครองหรือความยตุิธรรม อีกทัง้
รัฐบาลมีความบกพร่องในหน้าทีก่ารสนบัสนนุอนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบหรือ CEDAW ที่
ในทางปฏิบตัต้ิองคุ้มครองและสร้างจิตส านกึในเร่ืองสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เพื่อความผาสกุ ความมัน่คงในชีวติ โดย
ปราศจากอคติและการเลอืกปฏิบตัิ 

หลายคราที่สงัคมยงัมีอคตวิา่ ผู้หญิงเป็นพลเมืองชัน้สอง และมองข้ามสทิธิพลเมือง สทิธิทางการรักษา และ
การศกึษาของผู้หญิง  ผู้หญิงชนเผา่จ านวนมากในเอเชียยงัถกูสงัคมปฏิเสธสทิธิพลเมืองขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้ถกูปฏิเสธสทิธิใน
ที่ดินและทรัพยากร ถกูปฏิเสธสทิธิในการเป็นประชาชนของผู้หญิงชนเผา่และลกูๆของพวกเธออกีด้วย  ผู้หญิงชนเผา่ ผู้หญิง
ข้ามชาติ และผู้หญิงพนกังานบริการตา่งถกูเลอืกปฏิบตัิโดยนายจ้าง เจ้าหน้าที่รัฐ สถานศึกษาและ สถานพยาบาล เราผู้หญิง
และลกูของเราถกูกีดกนัไมใ่ห้เข้าถึงการศกึษา หรือแม้แตก่ารรักษาพยาบาลผู้อยูร่่วมกบัเชือ้HIV 



หลายหน ที่สทิธิของผู้หญิงถกูมองวา่เป็นเร่ืองที่ไมส่ าคญั โดยเฉพาะสทิธิระดบัสากล ผู้หญิงชนเผา่ ผู้หญิงชนบท 
ผู้หญิงยากจนต้องเผชิญกบัวกิฤตด้านกฎหมายและการอ้างสทิธิร่วมทางการเมืองไมว่า่จะเป็นปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิของ
ชนเผา่พืน้เมืองหรือ UNDRIP และอนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบหรือ CEDAW ผู้หญิงชนเผา่
ต้องเผชิญกบัการกดดนัให้อพยพออกจากพืน้ท่ีพกัอาศยัเพื่อทางการจะได้สร้างเขื่อน เร่ิมโครงการอนรัุกษ์ หรือโครงการวา่ด้วย
การร่วมมือพฒันาและธุรกิจการเกษตร ก็เทา่กบัวา่ผู้หญิงเราถกูกีดกนัการเข้าถึงและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และต้อง
เผชิญกบัปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีของทางการท่ีมาพร้อมกบัวาทกรรมการพฒันา 

จนจะกลายเป็นเร่ืองปกติที่สงัคมไมเ่ห็นหวั ไมฟั่งเสยีงของผู้หญิง อีกทัง้พืน้ท่ีทางสงัคมส าหรับผู้หญิงยงัมีน้อย ไมว่า่
จะเป็นพืน้ท่ีทางการเมือง กฎหมาย ทหาร หนว่ยงานรัฐ สถาบนักฎหมายและธุรกิจ หรือแม้แตใ่นเวทีผู้น าระดบัชมุชน เรา
ผู้หญิงถกูกีดกนัและเบยีดขบัจากการมีสว่นร่วมทางการเมืองที่จะก าหนดสนัติภาพ ความมัน่คงปลอดภยั และสถานภาพในการ
ด ารงชีวติ ความคดิและความต้องการเหลา่นีข้องเราไมไ่ด้รับการใสใ่จจากสงัคมเลย 

 
ปีนี ้เรามาเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง! เพราะถงึเวลาแล้วที่การกระท าของผู้หญิงจะได้รับการมองเห็นและ 

เสียงของผู้หญิงจะได้รับการรับฟัง! มันเป็นเวลาที่จะ 

“มองใหม่ให้บวก+จริง”  

เราต้องการเปลีย่นมมุมองตอ่กระบวนทศัน์ของโลกสมยัใหม ่ท่ีมิใช่เพียงรับอิทธิพลจากชนชัน้น าชัน้สงูที่มีอยูเ่พยีง 1 
เปอร์เซ็นต์ในสงัคม แตย่งัเอือ้ตอ่การคงอยูอ่ยา่งไมม่ีวนัสิน้สดุของความไมเ่ทา่เทียมในทรัพย์สนิ การเข้าถงึทรัพยากร อ านาจ
ระหวา่งรัฐ ระหวา่งคนจนกบัคนรวย และระหวา่งผู้หญิงกบัผู้ชาย 

เราต้องการเปลีย่นทศันคติเร่ืองความยตุิธรรมส าหรับผู้หญิง สงัคมต้องต่อต้านการกระท าอนัอยตุธิรรมตอ่ผู้หญิง แต่
ต้องสนบัสนนุประชาชนและขบวนการผู้หญิงที่จะสง่เสยีง รวมตวั และเรียกร้องหาความยตุิธรรม ผู้หญิงสามารถเป็นเจ้าของใน
ทรัพย์สนิและมีสว่นร่วมในการจดัการทรัพยากร สงัคมต้องให้การรับประกนั “งานท่ีมคีณุคา่” และคา่ตอบแทนในการด ารงชีวิต 
ซึง่สามารถให้ความรู้สกึมัน่คงและปลอดภยัไมว่า่จะตอ่ครอบครัวหรือชมุชนของเรา และที่ส าคญั การให้ความเคารพตอ่การ
ตดัสนิใจ ตอ่สทิธิเหนือตวัร่างกาย เพศวถีิ และการด ารงชีวติของเรา 

เราต้องการขจดัอคติของสงัคมทีม่ีตอ่พนกังานบริการ สงัคมต้องเปิดตาและเปิดใจที่จะยอมรับเส้นทางด ารงชีวิตใหม่
นี ้พร้อมทัง้ตัง้ใจฟังเสยีงของเราจริงๆ และให้การยอมรับวา่พนกังานบริการก็คืออาชีพหนึง่ โดยปราศจากอคติและการเลอืก
ปฏิบตัิ 

เราต้องการเปลีย่นความคิดของสงัคมที่มตีอ่ผู้หญิงข้ามชาติ โดยผู้หญิงเหลา่นีต้้องได้รับการเคารพ ไมถ่กูเลอืกปฏิบตัิ
หรือเหยียดหยาม แรงงานท างานบ้านและแรงงานนอกระบบอื่นๆต้องได้รับการยอมรับวา่คืองานภายใต้กฎหมายแรงงานเพื่อ
แรงงานหญิงทัง้หมดจะได้รับการคุ้มครอง 

เราต้องการให้การกดขี่ทางเพศจบสิน้ลง ให้การเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและเดก็หญิงชนเผา่หมดสิน้ไปทัง้ในด้าน
กฎหมาย ด้านการปฏิบตัิ ด้านความเช่ือรวมทัง้ในสงัคม 



พวกเราต้องการการเข้าถงึสทิธิด้านการบริการสขุภาพของผู้หญิงที่อยูร่่วมกบัHIVรวมถงึการสร้างทางเลอืกด้าน
สขุภาพ และการสง่เสริมบทบาทผู้หญิงด้านการจดัการสขุภาพของตนเองให้มากขึน้และ การจดับริการของรัฐที่เอือ้ตอ่ความ
ต้องการด้านสขุภาวะทางเพศของผู้หญิงที่อยูร่่วมกบัHIVอยา่งครอบคลมุรอบด้าน 

เราต้องการเห็นรัฐบาลของเราให้ความส าคญัและปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายตา่งๆทัง้ระดบัชาติและระดบั
สากล ที่ยกระดบัสทิธิของผู้หญิงและเด็กหญิง อีกทัง้สง่เสริมความความยตุิธรรมและความเทา่เทยีมกนั 

เพราะวา่วนันีเ้ป็นวนัของผู้หญิง - เรา ผู้หญิง มาจากหลากหลายที ่หลากหลายสถานะ หลากหลายเชือ้ชาติ 
หลากหลายชาติพนัธุ์ หลากหลายความเช่ือและประสบการณ์ แตจ่ดุยืนของเราในการเปลีย่นความคิด ปรับมมุมอง นีเ้องที่ท า
ให้เรา เหลา่ผู้หญิงมคีวามเข้มแขง็ เราเรียกร้องกบัสงัคมเสมอมา ไมว่า่จะให้สังคมให้ความส าคญักบัเรา หรือแม้แตเ่รียกร้องให้
เข้าร่วมกบัเรา เพื่อรับรู้ความแข็งแกร่ง ยอมรับความหลากหลาย เคารพความแตกตา่ง และรับฟังเสยีงเพื่อการเปลีย่นแปลง
ที่มาจากใจของพวกเรา 
รายนามองค์กรเครือข่ายร่วมจดังานวนัสตรีสากล 2557 จงัหวดัเชียงใหม่ 

1. มลูนิธิเพ่ือสขุภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ์(MAP) 

2. มลูนิธิเอ็มพาวเวอร์(EMPOWER) 

3. มลูนิธิเพ่ือประสานความร่วมมือชนเผ่าพืน้เมืองแหง่เอเชีย (AIPP)  

4. สมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพฒันาแหง่เอเชียแปซฟิิก(APWLD)  

5. เครือข่ายสตรีชนเผ่าแหง่ประเทศไทย(IWNT) 

6. เครือข่ายการย้ายถ่ินในอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง (MMN) 

7. เครือข่ายปฏิบตังิานสตรีไทใหญ่ (SWAN) 

8. สนันิบาตสตรีพม่า (WLB) 

9. Burmese Women Union(BWU) 

10. We women Foundation 

11. มลูนิธิเพ่ือความเข้าใจเดก็ (FOCUS) 

12. มลูนิธิเพ่ือสทิธิมนษุยชนและการพฒันา (HRDF) 

13. ศนูย์สตรีศกึษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (WSC/FORWARD) 

14. มลูนิธิเอ็มพลสั (MPlus) 

15. Kachin Women’s Association in Thailand (KWAT)  

16. โครงการพฒันาเพ่ือสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน (Sangsan)  

17. มลูนิธิรักษ์ไทย  

18. เครือข่ายผู้หญิงอยู่ร่วมกบัเอชไอวี (TPWN) 

19. มลูนิธิศนูย์ชีวิตใหม่(NLCF) 

20. V-Day Community 

21. กลุม่แรงงานสามคัคี(WSA) และ สหพนัธ์คนงานข้ามชาต(ิMWF) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ:  

ภาษาไทย:  กาญจนา  ดีอตุ - kanchanadiut.jaisat@gmail.com ,085-8651979 

ภาษาองักฤษ:Tanya Lutvey – Tanya@aippnet.org,087-0515049 

ภาษพม่า:Thae Thae - peace@womenofburma.org , 083-5651937 
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