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2018
วิธีการใช้ชุดคู่มือ
ชุดคู่มือฉบับนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้ส
มาชิกรัฐสภาสามารถรณรงค์ผลักดันในเรื่องสิ
ทธิในเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเ
ชื่อได้อย่างมีประสิทธิผล
ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นต่อประเด็
นดังกล่าว
รวมถึงต่อกลไกทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สามารถใช้สง่ เส
ริมและคุ้มครองสิทธิน้ี
วันแห่งเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความ
เชื่อสากลจัดขึ้นประจําทุกปีในวันที่
27
ตุลาคม
ท่านสามารถใช้ค่ม
ู ือนี้ในการเลือกดําเนินกิจก
รรมต่าง
ๆ
ที่ใช้สนับสนุนเสรีภาพดังกล่าวในวันนี้และตล
อดทั้งปี
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่เสนอแนะสําหรับวัน
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อสา
กล ได้แก่:
• การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภา
• การเสนอวาระอภิปรายในรัฐสภา
• การสร้างความตระหนักรู ้ในสื่อสังคมออ
นไลน์
• การเขียนบทความในสื่อถึงความสําคัญข
องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและควา
มเชื่อ

หรือเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกา
รละเมิดสิทธิเฉพาะกรณี
กิจกรรมเหล่านี้จะได้รับการนําเสนอและอธิบ
ายเพิม
่ เติมในชุดคู่มือฉบับนี้
และสรุปในส่วนสรุปตอนท้าย
กิจกรรมหรือปฏิบัติการที่ชว
่ ยส่งเสริมสิทธิใน
การนับถือศาสนาในระยะยาว ได้แก่:
• การใช้กลไกต่าง ๆ ที่อยูใ
่ นรัฐสภา
• การเข้าไปทํางานร่วมกับภาคประชาสังค
มและสื่อ
• การดึงความสนใจเกี่ยวกับการละเมิดสิท
ธิในการนับถือศาสนาและความเชื่อ
ผ่านกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
หรือนานาชาติ

ชุดคู่มือ
ชุดคู่มือฉบับนี้มีโครงเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกต่าง
ๆ
ที่สามารถใช้รณรงค์ผลักดันประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาและความเชื่อทั้งภายในปร
ะเทศและต่างประเทศตามกําลังความสามารถ
ในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภานานาชาติ ได้แก่:
• อะไรคือเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ
ความเชื่อ
• วิธีการใช้กลไกทางรัฐสภาในการเสนอปร
ะเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาและคว
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•
•
•
•

ามเชื่อต่อรัฐบาล
วิธีการใช้กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิ
ภาค
วิธีการใช้กลไกของสหประชาชาติ
วิธีการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม
บทสรุปและข้อสรุปสําหรับกิจกรรมที่เสน
อแนะในวันเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และความเชื่อสากล

เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือคว
ามเชื่อคืออะไร
สิทธิในเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมสํานึก
ศาสนาหรือความเชื่อมักถูกเรียกว่า
‘เสรีภาพทางศาสนา’ หรือที่รู้จักกันทั่วไป คือ
‘เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ’
(freedom of religion or belief – FoRB)
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและสากลที่ปรา
เราสามารถเข้าใจสิทธิดังกล่าวได้ในประเด็นข
องมิติสว
่ นบุคคลหรือภายในบุคคล
หรือ
‘สิทธิภายใน’
(forum
internum)
และในมิติภายนอก หรือ ‘สิทธิภายนอก’
(forum externum)

สิทธิภายใน (Forum Internum)
สิทธิของบุคคลในการมี
โอบรับและเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ยึดถือภา
ยในจิตใจ
กล่าวคือ
‘สิทธิภายใน’
จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่
กรณีน้ห
ี มายความว่า
ไม่มีสถานการณ์ใดที่เสรีภาพดังกล่าวจะถูกละ
เมิดหรือจํากัด โดยใช้ข้ออ้างความชอบธรรม
อย่างเหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติหรือภา
วะฉุกเฉิน
เรื่องนี้ครอบคลุมถึงสิทธิในการสร้างและยึดถื
อความคิดเห็นที่อยูบ
่ นพื้นฐานของมโนธรรม
สํานึก
ซึ่งอาจถูกมองว่าน่ารังเกียจ

กฏในมาตรา
18
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและส
นธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอื่น ๆ
เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อถือ
เป็นสิทธิข้น
ั พื้นฐาน
เนื่องด้วยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญยิง่ ของกร
อบสิทธิมนุษยชน
สิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องสากลด้วยที่เป็นการคุ้ม
ครองปัจเจกชนทุกคน
อันได้แก่
ผู้ท่ีนับถือพระเจ้า
ผู้ท่ีไม่นับถือพระเจ้าและผู้ท่ีไม่เชื่อในพระเจ้า
รวมถึงผู้ท่ีเลือกที่จะไม่นับถือศาสนาหรือลัทธิ
ความเชื่อ
ใด
ๆ
สิทธิดังกล่าวเป็นการคุ้มครองที่ตัวปัจเจกชน
หาใช่ศาสนาความเชื่อ

หรือแม้แต่สร้างความขุน
่ เคืองให้กับผู้อ่ ืน
กรณีน้เี ป็นการคุ้มครองสิทธิในการโอบรับศาส
นาหรือความเชื่อที่ตนเลือก
สิทธิท่ีจะไม่โอบรับศาสนาหรือความเชื่อ
และสิทธิในการปฏิเสธหรือเปลี่ยนแปลงศาสน
าหรือความเชื่อ
โดยเป็นอิสระ
ปราศจากการบังคับ

สิทธิภายนอก (Forum Externum)
สิทธิของบุคคลในการแสดงออกหรือแสดงให้
เห็นถึงศาสนาหรือความเชื่อของตน
ไม่ว่าในฐานะปัจเจกหรือในฐานะส่วนหนึ่งขอ
งกลุ่มชุมชน กล่าวคือ ‘สิทธิภายนอก’ (forum
externum)
สามารถถูกจํากัดได้โดยรัฐ
หากแต่ในสถานการณ์พิเศษเท่านั้น
และจําเป็นต้องมีหลักฐานหนักแน่นจากผู้ท่ีต้
องการบังคับให้มีการจํากัดเสรีภาพดังกล่าว
มิติน้ข
ี องเสรีภาพในการนับถือศาสนาและคว
ามเชื่อ
4

คุ้มครองสิทธิในการแสดงออกทางศาสนาหรือ
ความเชื่อผ่านการสอน
การเคารพบูชา
การนับถือปฏิบัติและพิธีกรรมในรูปแบบอื่น
ซึ่งรวมถึง
สิทธิในการมีศาสนาหรือความเชื่อของตนร่วม
กับผู้อ่ ืน
สิทธิในการโน้มน้าวให้ผู้อ่ ืนมายอมรับนับถือค
วามเชื่อทางศาสนาเดียวกันโดยปราศจากการ
บังคับ
และสิทธิในการตีพิมพ์และเผยแพร่เนื้อหาหรื
อข้อมูลในรูปแบบอื่นเกี่ยวกับศาสนาหรือควา
มเชื่อ
ส่วนนี้ยังครอบคลุมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของ
และใช้อาคารสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศา
สนา
และสิทธิในการแสดงออกทางศาสนาหรือควา
มเชื่อผ่านการแต่งกาย
พิธีกรรม
และสัญลักษณ์

กฎหมายระหว่างประเทศ
มาตรา
18
ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพในความคิด
มโนธรรมสํานึก
และศาสนา
ทั้งนี้
สิทธิน้รี วมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาห
รือความเชื่อ
และอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรื
อความเชื่อถือของตนในการสอน การปฏิบัติ
การสักการบูชาและการประกอบพิธีกรรม
ไม่ว่าจะโดยลําพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อ่ ืน
และในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล”
มาตรา
18
ยังถูกกําหนดเพิม
่ เติมไว้ในกติการะหว่างประ
เทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือ
ง
ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ในปีค.ศ.
1966
พร้อมกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิท
างเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งรวมกันเป็นบัญญัติว่าด้วยสิทธิระหว่างปร
ะเทศ (International Bill of Rights)
ความเห็นทั่วไปที่
22
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้รายละ
เอียดที่สําคัญเกี่ยวกับการนํามาตรา
18
ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองไปปฏิบัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน1 ได้สรุปไว้ว่า
“กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้มีการ
จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรื
อความเชื่อ
ก็ต่อเมื่อการจํากัดเสรีภาพนั้นได้รับการบัญญั
ติในกฎหมายและจําเป็นต่อการปกป้องคุ้มคร
องความปลอดภัยสาธารณะ
ความสงบเรียบร้อย
สุขภาพหรือศีลธรรมอันดี
หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อ่ ืน”2

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Committee)
เป็นหน่วยงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระซึ่งติดตามตรวจสอบ
การดําเนินการตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ
ทธิทางการเมืองและตีพิมพ์เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตีความเนื้อหาในบทบัญญัติกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ประเด็นรายหัวข้อ และวิธีการในการทํางาน
1

เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อได้
รับการคุ้มครองโดยบรรดาสนธิสัญญาด้านสิ
ทธิมนุษยชนอื่น ๆ ได้แก่
2

ความเห็นทั่วไปที่ 22 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
(General Comment 22 of the Human Rights
Committee).
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/hrcom22.ht
m
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (มาตรา 14)
• อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ม
ครองแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิก
ในครอบครัว (มาตรา 12)
• ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการกําจัด
การไม่อดทนต่อความแตกต่างและการเลื
อกปฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาและควา
มเชื่อ (สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
[UNGA],
25
พฤศจิกายน
ค.ศ.
1981)ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้ว
ยสิทธิของบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางช
นชาติหรือชาติพันธุ์
ศาสนาและภาษา
(สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
[UNGA], 18 ธันวาคม ค.ศ. 1992)
•

ผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการนับถือศาส
นาหรือความเชื่อคือผู้เชียวชาญแห่งสหประช
าชาติในด้านนี้ผู้รายงานและให้ข้อแนะนําที่ช่
วยกําหนดและพัฒนาข้อถกเถียงต่อประเด็นเ
กี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อ

ทําไมเสรีภาพในการนับถือศาสนาจึงเป็
นเรื่องสําคัญ

เกือบทุกประเทศในโลกนี้ได้ให้ปฏิญาณยึดมั่น
ต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา และ 84
เปอร์เซ็นต์3
ของประชากรโลกแสดงตนว่านับถือศาสนา
อย่างไรก็ดี
ในปี
ค.ศ.
2016
พบว่ามีกระแสที่เพิ่มขึ้นของการจํากัดควบคุม
ทางศาสนาของรัฐบาลต่าง
ๆ
อีกทั้งพรรคและองค์กรประชานิยมในยุโรปได้
รณรงค์ให้มีการคุกคามและการจํากัดควบคุม
ต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น
83
ประเทศ
(คิดเป็น
42
เปอร์เซ็นต์)
มีการจํากัดควบคุมในทางศาสนาในระดับที่สูง
หรือสูงมาก
ไม่ว่าเกิดขึ้นจากการดําเนินการของรัฐบาลหรื
อการกระทําที่มงุ่ ร้ายโดยบุคคล
องค์กรและกลุ่มทางสังคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 80
ประเทศ (40 เปอร์เซ็นต์) ในปีค.ศ. 2015 และ
58 ประเทศ (29 เปอร์เซ็นต์) ในปีค.ศ. 20074
ด้วยเหตุน้ี
ไม่ใช่แค่ควรจะมีการส่งเสริม
เคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาส
นาในประเทศเท่านั้น
หากแต่นโยบายต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงเส
รีภาพในการนับถือศาสนาด้วย
นอกจากนี้
การดํารงอยูข
่ องชนส่วนใหญ่ทางศาสนาที่จัด
ตั้งและเป็นทางการในประเทศใดประเทศหนึ่ง
ก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่สามารถอ้างความชอ
บธรรมในการจํากัดควบคุมสิทธิของผู้ท่ีไม่ได้นั
บถือศาสนาของตนได้
“โดยเฉพาะมาตรการบางอย่างที่เลือกปฏิบัติ
ต่อ
[ผู้ท่ีไม่ได้นับถือศาสนาของตน]
เช่น
มาตรการในการจํากัดคุณสมบัติสําหรับการเข้

เสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นสิทธิสา
กลที่มีประโยชน์ต่อทุกคน
เสรีภาพดังกล่าวช่วยคุ้มครองให้มีการเคารพใ
นความแตกต่างหลากหลาย
และการใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยอิสระเป็นผลดี
ต่อธรรมาภิบาล การพัฒนา หลักนิติธรม
สันติภาพและความมีเสถียรภาพ

Pew Research Foundation, The Global Religious
Landscape, Dec 2012.
http://www.pewforum.org/2012/12/18/globalreligious-land- scape-exec/
3

Pew Research Foundation, Global Uptick in
Government Restrictions on Religion in 2016,
June 2018.
4

6

ารับราชการให้แก่ผู้ท่ีมีศาสนาหลักหรือให้สิท
ธิพิเศษทางเศรษฐกิจแก่คนเหล่านี้
หรือการบังคับให้มีการจํากัดควบคุมการนับถื
อปฏิบัติในศาสนาอื่น
ไม่สอดคล้องกับหลักการห้ามมิให้มีการเลือกป
ฏิบัติบนพื้นฐานของศาสนาหรือความเชื่อ
และการให้มีหลักประกันในการคุ้มครองอย่าง
เท่าเทียมกันภายใต้มาตรา
26
[ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง]”5
ความขัดแย้งจํานวนมากในปัจจุบันมีรากเหง้า
มาจากหรือถูกทําให้รุนแรงขึ้นโดยความแตกต่
างทางศาสนาหรือการใช้ศาสนาในทางที่ผิด
และเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องยอมรับว่าในโลกที่ผั
นแปรนี้
โลกซึ่งมนุษยชาติเผชิญกับความท้าทายใหม่
ๆ
และมักมีลักษณะสุดโต่ง
เสรีภาพในการนับถือศาสนาสามารถมีบทบา
ทสําคัญในการสร้างหลักประกันแก่สันติภาพแ
ละเสถียรภาพไว้ได้

แห่งประเทศจอร์แดน
ได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่า
“ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศโซมาเลียซึ่งเป็นรั
ฐที่มีลักษณะความเหมือนกันทางศาสนา
เชื้อชาติและชนเผ่ามากที่สด
ุ ในโลกจะเป็นรัฐ
ที่อ่อนแอที่สุดในโลกในช่วงศตวรรษที่ผา่ นมา
และสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐที่มีความหลากหล
ายและกลุ่มที่แตกต่างที่สุดในโลกจะเป็นรัฐที่เ
ข้มแข็งที่สุดตลอดศตวรรษที่ 20”
งานวิจัยโดยสถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์และสัน
ติภาพพบว่าประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนาม
ากกว่าโดยทั่วไปจะมีความเจริญรุง่ เรืองมากก
ว่าประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนาน้อย
การทําให้เสรีภาพทางศาสนาเกิดขึ้นได้จริงนั้นมี
ความเกี่ยวพันกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกด้ว
ย6
เนื่องจากความมุง่ ร้ายและการจํากัดควบคุมทาง
ศาสนาสร้างให้เกิดบรรยากาศที่อาจกีดกันการล
งทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศออกไ
ป และยังบ่อนทําลายการดําเนินธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้
ประเทศที่แทบไม่มีสันติภาพโดยส่วนใหญ่จะ
มีระดับของความหลากหลาย
ความอดทนต่อความแตกต่างและการเคารพ
ทางศาสนาในระดับตํ่า
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์
ณ
พระตําหนักคลาเรนซ์ (Clarence House) ในปี
ค.ศ. 2013 เจ้าฟ้าชายกาซี บิน มูฮัมหมัด
(H.R.H. Prince Ghazi bin Muhammad)
หัวหน้าที่ปรึกษาด้านการศาสนาและวัฒนธรร
มและผู้แทนพระองค์ของกษัตริย์อับดุลเลาะห์
CCPR General Comment No. 22: Article 18
(Freedom of Thought, Conscience or Religion)
http://www.refworld.org/docid/453883fb22.ht
ml

5

Grim, Clark and Snyder, Is Religious Freedom
Good for Business, 2014
http://www.religjournal.com/pdf/ijrr10004.pdf
6
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วิธีการใช้กลไกทางรัฐสภาและการเ
สนอประเด็นเสรีภาพทางศาสนาต่อ
รัฐบาล
รัฐมีความรับผิดชอบหลักในการสนับสนุนคํ้าจุ
นเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ในฐานะที่เป็นสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมา
ชิกรัฐสภา
มีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบที่ท่านสามารถ
ใช้ผา่ นระบบรัฐสภาซึ่งสามารถยกระดับสถาน
ะของเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่อรัฐบาล
ให้หน่วยงานของรัฐแสดงความรับผิดชอบเกี่ย
วกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และสร้างหลักประกันว่ารัฐบาลจะดําเนินการ
ตามพันธะสัญญาทั้งภายในประเทศและระหว่
างประเทศที่ได้ให้ไว้
เสรีภาพในการนับถือศาสนาอาจอยูภ
่ ายใต้อํา
นาจความรับผิดชอบของหลากหลายกระทรว
งหรือหน่วยงานรัฐบาล:
•

•

•

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเกิด
ขึ้นภายในประเทศ
หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในด้านนี้ม
ากที่สุดมักเป็นกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงยุติธรรม
ในกรณีการละเมิดสิทธิท่ีเกิดขึ้นในที่อ่ ืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านมหาดไทย
หรือกิจการภายในประเทศอาจจําเป็นต้อ
งดําเนินกระบวนการร้องขอให้ท่ีล้ีภัย
อย่างเช่น
ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการประหัตประหา
รทางศาสนา
กระทรวงต่างประเทศหรือหน่วยงานใกล้
เคียงจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบใ
นการคุ้มครองและส่งเสริมเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาทั่วโลก
ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับจุดยืนทาง

•

•

นโยบายที่ถ่ายทอดให้กับเครือข่ายสถาน
ทูตต่าง
ๆ
ทั่วโลกและในเวทีประชุมนานาชาติ
อย่างเช่น สหประชาชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหาร
จัดการความช่วยเหลือจากต่างประเทศอ
าจจะพิจารณาถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาใน
งานของตนได้ด้วย
การป้องกันประเทศและการค้ามักเป็นมิ
ติความร่วมมือระหว่างรัฐที่สําคัญ
ซึ่งอาจทํางานกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
อันรวมไปถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ได้

เพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบา
ลของท่านต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศ
าสนา
ท่านอาจจะทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐหน่วย
งานใดหน่วยงานหนึ่ง
หรือหลายหน่วยงานก็ได้

การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภา
การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาอาจมีช่ อ
ื เรียกแตก
ต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
ตัวอย่างเช่น
ในประเทศอินเดีย
กระทู้ถามอาจเป็นแบบติดดาว
[starred]
(ต้องการการตอบปากเปล่า) แบบไม่ติดดาว
[unstarred]
(ต้องการคําตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร)
หรือกระทู้ถามสด
[short
notice]
(คําถามเร่งด่วน) ซึ่งต้องการคําตอบภายใน
10
วัน
กระทู้ถามแบบเร่งด่วนใช้ได้ผลเมื่อมีประเด็น
ด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่เร่งด่วนซึ่ง
อาจยกระดับความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว

8

กระทู้ถามในรัฐสภาทั้งที่แบบลายลักษณ์อักษ
รและกระทู้ถามแบบปากเปล่า
เป็นโอกาสในการ:
• หยิบยกประเด็นการละเมิดเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนาที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น
และเรียกร้องให้มีการดําเนินการชดเชยเ
ยียวยา
• ตั้งคําถามต่อนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกั
บการคุ้มครองและส่งเสริมเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาทั่วโลก
• ตั้งคําถามถึงประเด็นหรือกรณีเกี่ยวกับเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาที่รัฐบาลขอ
งท่านกําลังหยิบยกขึ้นมาต่อรัฐบาลประเ
ทศอื่น
• กดดันให้มีการดําเนินการต่อกรณีเฉพาะ
หรือกรณีการละเมิดต่อเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาเป็นการเฉพาะ
• ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารัฐบาลของท่านได้
คํานึงถึงประเด็นเสรีภาพในการนับถือศ
าสนาในมิติด้านการค้า
การป้องกันประเทศ
และการเจรจาต่อรองหรือข้อตกลงการใ
ห้ความช่วยเหลือ

กระทู้ถามแบบปากเปล่า

(Oral

Questions)
การตั้งกระทู้ถามสดเป็นช่วงในสมัยประชุมข
องรัฐสภาที่ให้มีการถามและตอบโดยรัฐมนต
รีในกระทรวงต่าง
ๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งกําหนดตารางการนัดหมายไว้ใ
นปฏิทินของรัฐสภา
กิจกรรมที่แนะนํา
• หากว่ามีสมัยประชุมรัฐสภาสําหรับการตั้
งกระทู้ถามแบบปากเปล่ากับรัฐมนตรีท่ีรั
บผิดชอบในด้านการต่างประเทศในวันเส
รีภาพในการนับถือศาสนาสากลหรือในวั
นใกล้เคียง ให้ต้ังกระทู้ถาม อย่างเช่น:

•

ถามรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศถึงกา
รประเมินสถานการณ์ล่าสุดของเขา/เธอ
เกี่ยวกับการเคารพต่อเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาหรือความเชื่อในทั่วโลกและขั้
นตอนต่าง
ๆ
ที่รัฐบาลจะส่งเสริมในเรื่องนี้

สามารถตั้งกระทู้ถามเพิ่มเติมได้เสมอ
ซึ่งจะช่วยกดดันให้รัฐบาลดําเนินการต่อในบา
งเรื่องเป็นการเฉพาะ
ในหลายที่ในโลกนี้อีกจํานวนมาก
เสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อนั้น
ถูกบ่อนทําลายอย่างร้ายแรง
รัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้แทนพิเศ
ษในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อเพื่อให้คําปรึกษาในประเด็นที่สําคัญเหล่
านี้หรือไม่

กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษร
กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษรของรัฐสภาไ
ม่จําเป็นจะต้องพึ่งวาระสมัยประชุมตามปฏิทิ
นของรัฐสภา
และไม่ต้องเสี่ยงที่กลัวจะหมดช่วงเวลาในการ
ถามตัวรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
กระทู้ถามแบบลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยช
น์เพราะท่านมีแนวโน้มจะได้รับคําตอบในราย
ละเอียดและครอบคลุมมากกว่า
กระทู้ถามแบบนี้เป็นโอกาสอันดีในการถามถึง
คําถามในเชิงรายละเอียดมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น:
ถามต่อรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเ
ทศว่ามีความช่วยเหลืออะไรบ้างที่ทางหน่วยง
านของเขา/เธอได้สนับสนุนต่อชนกลุ่มน้อยท
างศาสนาที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของข
บวนการรัฐอิสลาม (Islamic State – IS)
ในประเทศอีรักและซีเรีย
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หนังสือทางการถึงรัฐมนตรี
เพื่อที่จะดึงเอาคําตอบที่พิจารณาอย่างรอบด้
านมากขึ้นจากรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้
อง
ท่านสามารถร่างหนังสือทางการส่งถึงรัฐมนต
รีท่ีเกี่ยวข้อง
โดยอาจจะแนบเอกสารรายงานการวิจัยหรือ
บทสรุปเนื้อหาที่ชว
่ ยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือทางการที่ลงนามโดยสมาชิกรัฐสภาหล
ายคนจะเป็นการสื่อสารถึงระดับความกังวลห่
วงใยถึงประเด็นปัญหาได้มากขึ้น
โดยเฉพาะถ้าหากมาจากหลากหลายพรรคกา
รเมือง

การออกแถลงการณ์
เพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อกรณีหรือส
ถานการณ์ใดเป็นการเฉพาะ
ท่านสามารถทํางานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาท่า
นอื่นที่มีทัศนคติใกล้เคียงกันในการออกแถลง
การณ์สาธารณะร่วมกันได้
กรณีน้ส
ี ามารถดึงความสนใจสื่อให้มาร่วมด้ว
ยและให้ประเด็นขยายไปยังผู้รับสารที่กว้างขึ้
นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
แถลงการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกับก
ารออกจดหมายรณรงค์เชิงนโยบายโดยคณะ
กรรมการนานาชาติแห่งสมาชิกรัฐสภาเพื่อเส
รีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
(International Panel of Parliamentarians
for Freedom of Religion or Belief –
IPPFoRB)

การอภิปรายในรัฐสภา
การอภิปรายในรัฐสภาช่วยให้มีโอกาสสําหรับ
การอภิปรายถกเถียงในระยะเวลายาวนานขึ้
นและให้ความสําคัญกับประเด็นมากขึ้น
และยังเป็นโอกาสในการนําเสนอข้อเสนอแน

ะเชิงนโยบายต่อต่อรัฐบาล
และตั้งคําถามต่อการตอบคําถามของรัฐมนต
รีอีกด้วย
กิจกรรมแนะนํา
• เสนอวาระเปิดอภิปรายเกี่ยวกับสถานก
ารณ์ท่ัวโลกของเสรีภาพในการนับถือศา
สนา
และการตอบสนองของรัฐบาลต่อสถาน
การณ์ดังกล่าว

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นช่วยให้มีโอ
กาสในการอภิปรายพูดคุยถึงประเด็นไม่เป็น
ที่รับรู้กันมากนัก
รับฟังจากภาคประชาสังคมที่มีข้อมูล
และ/หรือเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการละเ
มิดสิทธิ
(หากว่าปลอดภัยสําหรับพวกเขาในการเข้าร่
วมชี้แจง)
และสร้างความตระหนักรู้ต่อประเด็นดังกล่าว
เพิ่มขึ้น
กิจกรรมแนะนํา
• จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นเรื่
องเสรีภาพในการนับถือศาสนาร่วมกับภ
าคประชาสังคม
โดยเน้นถึงสถานการณ์อันเลวร้ายหรือพู
ดคุยถึงประเด็นทับซ้อนของเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนากับประเด็นสิทธิมนุษยช
นด้านอื่น
ๆ
เช่น
เสรีภาพในการแสดงออก
สิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก

การตรากฎหมาย
ท่านสามารถเสนอญัตติสําหรับร่างกฎหมายใ
หม่เกี่ยวกับความเสมอภาค
การไม่เลือกปฏิบัติ
สิทธิของชนกลุ่มน้อย
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และเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และ/หรือเสนอขอแก้ไขร่างกฎหมายที่ลิดรอ
นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
อันรวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ความสัมพันธ์อันดีกับภาคประชาสังคมสามา
รถเป็นประโยชน์ในส่วนนี้ได้
เนื่องจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเท
ศและภายในประเทศอาจมีความสามารถในก
ารระบุถึงความคิดริเริ่มเชิงกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อกังวลเฉพาะเรื่อง
และเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่ชว
่ ยให้เกิด
การคุ้มครองต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ที่ดียงิ่ ขึ้น
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กิจกรรมในพื้นที่เขตเลือกตั้ง
ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการจับกุมและ
สังเกตการณ์การไต่สวนคดีเพื่อทําให้ม่น
ั ใจว่า
กระบวนการพิจารณาคดีน้น
ั ได้รับการปฏิบัติต
ามมาตรฐาน
เข้าเยี่ยมผู้ต้องคดี
และประชุมพบปะกับภาคประชาสังคม
ซึ่งรวมถึงผู้นําศาสนา
กลุ่มผู้หญิงและเยาวชนที่มีพ้ น
ื เพจากหลากห
ลายศาสนาและไม่นับถือศาสนาในท้องที่เขตเ
ลือกตั้งของท่าน
หากว่าการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น
ที่ไม่ใช่พ้ น
ื ที่ของท่าน
หรือในต่างประเทศ
ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชุมชนดังกล่าวด้วยกั
นกับสมาชิกที่เป็นผู้แทนในพื้นที่หากเป็นไปไ
ด้
กรณีน้จ
ี ะแสดงถึงการสนับสนุนให้กําลังใจแก่
ประชาชนผู้ประสบการละเมิดสิทธิเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา
และจะช่วยให้ข้อมูลและช่วยให้ท่านมีศักยภา
พมากขึ้นในการเข้าร่วมทํางานในกิจกรรมในรั
ฐสภาที่กล่าวมาข้างต้น
ท่านยังสามารถใช้ส่ อ
ื สังคมออนไลน์ในการแบ่
งปันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพบเ
ห็น
และกิจกรรมที่ท่านได้ดําเนินการในรัฐสภาใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน
และในการสนับสนุนของภาคประชาสังคมใน
ประเด็นหรือกรณีเฉพาะ

•

•

ผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษของรัฐบาล
หลายประเทศได้จัดตั้งตําแหน่งผู้แทนพิเศษห
รือทูตพิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาส
นาขึ้น
เพื่อยกระดับความสําคัญที่รัฐบาลให้กับสิทธิดั
งกล่าว
ตําแหน่งทูตหรือผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

•

ในสหรัฐอเมริกา
ตําแหน่งของเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ
สําหรับเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเท
ศ
(Ambassador-at-large
for
International Religious Freedom)
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบัญญัติเสรีภาพทางศา
สนาระหว่างประเทศของสภาคองเกรส
ค.ศ.
1998
เอกอัครทูตผู้แทนพิเศษเป็นหัวหน้าของ
สํานักงานเสรีภาพในการนับถือศาสนาระ
หว่างประเทศในกระทรวงการต่างประเท
ศ
ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมเสรีภาพทางศาส
นาโดยถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในนโยบา
ยต่างประเทศ
สํานักงานเสรีภาพในการนับถือศาสนาระ
หว่างประเทศได้จัดทํารายงานประจําปีโด
ยนําเสนอถึงประเทศที่มีความห่วงใยเป็น
การเฉพาะและทํางานอย่างใกล้ชิดกับคณ
ะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระห
ว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (the U.S
Commission
on
International
Religious
Freedom
USCIRF)
ตําแหน่งเอกอัครทูตผู้แทนพิเศษนี้ได้รับก
ารเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีก่อนที่จะได้
รับการรับรองโดยวุฒิสภา
ใน
ค.ศ.
2012
ประเทศนอร์เวย์ได้แต่งตั้งตําแหน่งผู้แทน
พิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
หรือความเชื่อ
ซึ่งสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลใ
นการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาในต่างป
ระเทศ
คณะกรรมาธิการยุโรปได้แต่งตั้งตําแหน่ง
ผู้แทนพิเศษสําหรับการส่งเสริมเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาหรือความเชื่อภายนอ
กสหภาพยุโรปขึ้นในเดือนพฤษภาคม
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•

•

•

ค.ศ.
2016
โดยมีพันธกิจในการดําเนินงานที่ให้ความ
สําคัญกับการเคารพความหลากหลายแล
ะการสานการเสวนาระหว่างศาสนา
ประเทศเดนมาร์กได้จัดตั้งสํานักงานผู้แท
นพิเศษสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาส
นาหรือความเชื่อขึ้นในเดือนมกราคม ค.ศ.
2018
ภายใต้ขอบเขตอํานาจของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
บทบาทดังกล่าวมีหน้าที่สง่ เสริมเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนา
และมโนธรรมสํานึกทั่วโลกในฐานะเป็นสิ
ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในการยื
นหยัดเพื่อสิทธิของตน
ช่วยเหลือองค์กรเอกชนในการส่งเสริมเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาและเสริมความเ
ข้มแข็งให้กับรายงานระหว่างประเทศว่าด้
วยการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศ
าสนาของเดนมาร์ก
คณะรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีได้แต่ง
ตั้งตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐบาลสหพัน
ธรัฐสําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาโ
ลก
ในเดือนมีนาคม
ค.ศ.
2018
ภายในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงความร่
วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
กรรมาธิการจะต้องนําเสนอรายงานว่าด้ว
ยเสรีภาพในการนับถือศาสนาให้กับรัฐบา
ลกลางในทุก ๆ 2 ปี
สหราชอาณาจักรได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษ
สําหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018
โดยขอบเขตหน้าที่ของตําแหน่งดังกล่าวยั
งไม่ได้กําหนดอย่างชัดเจน

กิจกรรมที่แนะนํา
• หากประเทศของท่านมีผู้แทนพิเศษหรือทู
ตพิเศษ

เขียนหนังสือถึงผู้แทนพิเศษนั้นและเรียกร้
องให้สนใจในประเด็นหรือกรณีเฉพาะที่เกี่
ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
• เสนอญัตติต้ังกระทู้ถามหรือเขียนจดหมาย
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของท่านส่งเสริมให้
บทบาทดังกล่าวมีอํานาจมากขึ้น
หากจําเป็น
• เสนอญัตติต้ังกระทู้ถาม
หรือเขียนจดหมายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล
ของท่านจัดตั้งบทบาทหรือตําแหน่งดังกล่า
วขึ้น
หากว่ายังไม่มี
และหากว่าตําแหน่งดังกล่าวน่าจะเป็นประ
โยชน์
ข้อสังเกต:

ก่อนที่จะดําเนินการในขั้นตอนดังกล่าว
จะต้องมีการวิจัยเพื่อดูว่าข้อเรียกร้องในรูปแบ
บใดจะมีประสิทธิผลมากที่สุด
องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถใ
ห้ข้อเสนอแนะถึงวิธีการที่ตําแหน่งหรือบทบา
ทดังกล่าวจะมีประสิทธิผลมากขึ้น
หากว่ามีการแต่งตั้งตําแหน่งเช่นนี้ข้น
ึ แล้ว
หรือการจัดตั้งบทบาทหรือตําแหน่งดังกล่าวจ
ะเป็นประโยชน์แก่การผลักดันประเด็นเสรีภา
พในการนับถือศาสนาให้ก้าวหน้าขึ้นหรือไม่

กลุ่มข้ามพรรคการเมือง
การประชุมระหว่างพรรคการเมือง
หรือเครือข่ายพันธมิตร
กลุ่มข้ามพรรคการเมืองในรัฐสภายุโรปช่วยให้
มีพ้ น
ื ที่กลางที่เข้มแข็งสําหรับสมาชิกรัฐสภาใ
นการวิเคราะห์และหยิบยกประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนา
กลุ่มข้ามพรรคการเมืองสามารถเป็นกลุ่มเฉ
พาะสําหรับประเทศ
หรือเป็นกลุ่มรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภา
พในการนับถือศาสนาก็ได้
กลุ่มเหล่านี้สามารถจัดกิจกรรมในองค์กรนิติบั
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ญญัติซ่งึ นําเอาข้อเสนอแนะจากภาคประชาสั
งคมเข้ามาได้
กิจกรรมที่มีประเด็นยึดจะมีข้อได้เปรียบในกา
รดึงความสนใจจากสื่อมวลชนที่ทําข่าวเกี่ยวกั
บกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในรัฐสภา
ตัวอย่างเช่น
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากทุกพรรคการเมืองของ
สหราชอาณาจักร
(UK
APPG)
ในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความ
เชื่อนานาชาติได้ตีพิมพ์รายงานร่วมกับภาคป
ระชาสังคม
และประสานงานให้เกิดการประชุมชี้แจงต่อรั
ฐสภาและกิจกรรมอื่น
ๆ
ที่ชว
่ ยส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาใน
รัฐสภาอังกฤษ
กลุ่มในประเทศอื่น
ๆ
ได้แก่:
สมาชิกรัฐสภาปากีสถานเพื่อเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาและความกลมเกลียวระหว่างศาส
นา
กลุ่มคณะกรรมการสมาชิกรัฐสภาระหว่างประ
เทศเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือควา
มเชื่อ (IPPFoRB) ประจําเนปาล กลุ่ม
IPPFoRB ประจําบราซิล กลุ่ม IPPFoRB
ประจําฮอนดูรัส
กลุ่มสมาชิกรัฐสภานอร์เวย์เพื่อเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนา
เครือข่ายระหว่างรัฐสภาเดนมาร์กว่าด้วยเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
กลุ่มสมาชิกรัฐสภาแคนาดาเพื่อเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
เวทีประชุมปัญจศีล [Pancasila Caucus]
(กลุ่มสิทธิมนุษยชนในรัฐสภาอินโดนีเซียที่ให้
ความสําคัญกับประเด็นเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาหรือความเชื่อ)
กิจกรรมที่แนะนํา:
• จัดตั้งหรือร่วมกลุ่มข้ามพรรคการเมือง

•

หรือกลุ่มประชุมระหว่างพรรคการเมืองใ
นเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาในรัฐส
ภาของท่าน
เพื่อให้ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาส
นายังอยูใ่ นความสนใจของรัฐสภา
ถ้าหากว่าท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มข้ามพ
รรคการเมืองหรือการประชุมระหว่างพรร
คการเมืองต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถื
อศาสนาอยูแ
่ ล้ว
ขอให้ติดต่อกับกลุ่มในรัฐสภาที่ทํางานด้า
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในต่างประเ
ทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประ
เด็นในการทํางาน
และวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน

คณะกรรมาธิการในรัฐสภา
คณะกรรมาธิการในรัฐสภาทําหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐบาลให้รับผิดชอบต่อนโยบายของตน
และสามารถริเริ่มให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริง
(inquiry) ในประเด็นปัญหาเป็นกรณีเฉพาะได้
หากว่ามีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิมนุ
ษยชน
ขอให้ท่านยื่นเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็
นเสรีภาพในการนับถือศาสนา
การเข้าไปทํางานร่วมกับคณะกรรมาธิการด้าน
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นแนวทางสําคัญในการทํา
ให้ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเรื่
องกระแสหลักในการอภิปรายและการตัดสินใ
จเชิงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
หากว่าไม่มีคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยช
นในรัฐสภา
ขอให้ท่านติดต่อกับประธานของคณะกรรมาธิ
การที่เกี่ยวข้องหรือมีประเด็นใกล้เคียง
และเสนอขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกั
บสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาด้วย

เครือข่ายระดับภูมิภาค
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นอกจากเครือข่ายในระดับนานาชาติ อย่างเช่น
คณะกรรมการนานาชาติแห่งสมาชิกรัฐสภาเพื่
อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อ
(IPPFoRB)
แล้ว
เครือข่ายระดับภูมิภาคยังช่วยเปิดโอกาสในกา
รรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายที่มงุ่ เป้าในประเด็
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสนอแนะใ
ห้สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมในเครือข่ายดังกล่าว
โดยมีตัวอย่างได้แก่:
•

•

•

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Parliamentarians for Human
Rights
APHR):
ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาที่ดํารงตําแหน่
งอยูใ่ นปัจจุบันและอดีตสมาชิกรัฐสภาจาก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี
ยงใต้หรืออาเซียน
องค์กรดังกล่าวทํางานเพื่อเชิดชูหลักประช
าธิปไตยและเสรีภาพ
และส่งเสริมแนวทางที่ย่งั ยืนสําหรับสิทธิม
นุษยชน
สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน
กําลังอยูใ่ นกระบวนการจัดตั้งเครือข่ายสม
าชิกรัฐสภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสน
าในระดับภูมิภาค
คณะกรรมการนานาชาติแห่งสมาชิกรัฐส
ภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อภูมิภาคลาตินอเมริกา (IPPFoRB
Latin
America):
หากว่าท่านเป็นสมาชิกรัฐสภาจากภูมิภาค
ลาตินอเมริกา
ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการประจํา
ภูมิภาคลาตินอเมริกาได้
สมาคมสมาชิกรัฐสภาแอฟริกาเพื่อสิทธิม
นุษยชน
(African
Parliamentary
Association for Human Rights –
AfriPAHR) ในปี ค.ศ. 2017 รัฐต่าง ๆ
ในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ได้จัดตั้งสมาค

มสมาขิกรัฐสภาแอฟริกาเพื่อสิทธิมนุษยช
นขึ้น
โดยสมาคมดังกล่าวมีความสนใจเป็นพิเศ
ษต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
• หากว่าท่านมาจากภูมิภาคที่ไม่ได้มีกลุ่มเค
รือข่ายในภูมิภาคเช่นนี้
ขอให้พิจารณาในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย
ดังกล่าวขึ้นมา
อย่างเช่น
“เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาบอลข่านเพื่อสิท
ธิมนุษยชน”
คณะกรรมการนานาชาติแห่งสมาชิกรัฐส
ภาเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือค
วามเชื่อภูมิภาคคอเคซัสใต้
หรือภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น

แนวทางในการทํางานร่วมกับกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค
มีสนธิสัญญาระดับภูมิภาคเป็นจํานวนมากที่คุ้
มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
เป็นกลไกที่เสริมระบบกลไกสิทธิมนุษยชนระ
หว่างประเทศ
และสะท้อนถึงคุณค่าในระดับภูมิภาคนอกเห
นือจากคุณค่าสากล อันได้แก่:
• อนุสัญญายุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุ
ษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
(ค.ศ.
1950)
• อนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ค.ศ. 1969)
• กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแห่งแอฟริกา (ค.ศ. 1981)
• กฎบัตรอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ค.ศ.
2004)
• กฎบัตรสิทธิข้น
ั พื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป
(ค.ศ. 2000)
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เมื่อไม่สามารถพึ่งพากระบวนการเยียวยาชดเ
ชยภายในประเทศได้แล้ว
หรือไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวได้เ
นื่องจากคอรัปชันหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อาจเป็นไปได้ท่ีจะยกระดับกรณีปัญหาเกี่ยวกั
บการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
เข้าสูส
่ ถาบันหรือกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิ
ภาค

สหภาพแอฟริกา
คณะกรรมการผู้แทนถาวร
(Permanent
Representatives’ Committee – PRC)
ประกอบด้วยผู้แทนในระดับเอกอัครราชทูตข
องรัฐสมาชิกที่รับรองโดยสหภาพแอฟริกา
(African
Union
–
AU)
โดยเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ประกอบด้ว
ยคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ
(แม้ว่าไม่มีประเด็นเรื่องเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา)
ซึ่งทําหน้าที่เตรียมวาระการประชุมสําหรับค
ณะมนตรีฝ่ายบริหาร (Executive Council)
คณะมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งประกอบไปด้วยรัฐม
นตรีต่างประเทศ
มีพันธกิจโดยรวมในการประสานงานและ
‘ตัดสินใจเชิงนโยบายในประเด็นที่เป็นผลประ
โยชน์รว
่ มกันของประเทศสมาชิก’
คณะมนตรียังมีหน้าที่ตระเตรียมวาระสําหรับ
องค์กรสําคัญของสหภาพ
คือ
สมัชชาใหญ่แห่งสหภาพแอฟริกา
(AU
Assembly)
ซึ่งเป็นการประชุมที่ประกอบด้วยผู้นําประเท
ศและผู้นํารัฐบาล
หรือผู้แทนที่ได้รับการรับรองปีละ 2 ครั้ง
และเป็นประชุมรับรองต่อการตัดสินใจที่มีข้อ
ผูกมัดทางกฎหมาย
หรือปฏิญญาซึ่งเป็นแนวทางชี้แนะ รัฐสมาชิก
หน่วยงานภายใต้สหภาพแอฟริกา
หรือประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคสามารถเสนอ
วาระสําหรับการประชุมดังกล่าวได้

ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
• ในสถานการณ์ท่ีมีความสําคัญต่อประเด็นเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาหรือการละเมิ
ดสิทธิอย่างร้ายแรงหรือต่อเนื่อง
ขอให้ท่านรณรงค์ผลักดันให้รัฐบาลมีความ
เห็นใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว
ให้ย่ น
ื เสนอประเด็นนี้เป็นวาระในการประ
ชุมสมัชชาสหภาพแอฟริกาเพื่อการอภิปร
ายในระดับ
ผู้นํารัฐ

การบังคับใช้กฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยช
นและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกา
สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้รับการกล่
าวถึงหลายแห่งภายใต้กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของกลุ่มประชาชน
ที่ชัดเจนที่สุดอยูใ่ นมาตรา
8
ว่า:
“เสรีภาพทางมโนธรรมสํานึก
การประกาศตนและการปฏิบัตินับถือศาสนาอ
ย่างเสรีพึงได้รับการรับรอง
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ไม่มีใครควรต้องตกอยูภ
่ ายใต้มาตรการที่จํากั
ดการใช้เสรีภาพดังกล่าว”
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแห่งแอฟริกา
และศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแ
อฟริกาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการบังคับใช้ก
ฎบัตรนี้
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คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิท
ธิปวงชนแห่งแอฟริกา
คณะกรรมาธิการชุดนี้มีสํานักงานอยูท
่ ่ีกรุงบัน
จูล ประเทศแกมเบีย โดยมีหน้าที่ 3 ด้าน คือ:
• คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน
• ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชน
• ตีความกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิ
ทธิปวงชนแห่งแอฟริกา
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องจัดทํารา
ยงานเบื้องต้นส่งให้กับคณะกรรมาธิการภายห
ลังจากการให้สัตยาบันหรือการยอมเข้าเป็นภ
าคีในกฎบัตรแอฟริกา
และจัดทํารายงานทุกวาระ
2
ปี
เกี่ยวกับมาตรการที่แต่ละรัฐดําเนินการเพื่อส
นับสนุนสิทธิและเสรีภาพที่ได้กําหนดไว้ในกฎ
บัตรฉบับนี้
ท่านสามารถตรวจสอบรายงานประเทศของท่
านได้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกา
และสรุปข้อมูลล่วงหน้าให้กับกรรมาธิการที่เกี่
ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ทํางาน
หากว่าถึงรอบการทบทวนรายงานดังกล่าว
นอกจากกรรมาธิการ
11
ท่านแล้ว
คณะกรรมาธิการยังมีคณะทํางานที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อประเด็นปัญหาเฉพาะกรณี
และมีผู้รายงานพิเศษอีกหลายท่านที่สามารถ
ส่งข้อร้องเรียนเฉพาะกรณีไปให้ได้
อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีผู้รายงานพิเศษด้านเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาในคณะกรรมาธิการนี้
เราสามารถส่งข้อร้องเรียนต่อรัฐภาคีสมาชิกใ
นกฎบัตรแอฟริกาให้กับทางคณะกรรมาธิการ
ชุดนี้ได้
ตราบใดที่การชดเชยเยียวยาภายในประเทศไ
ม่สามารถเกิดขึ้นได้

คณะกรรมาธิการสามารถตอบสนองต่อข้อร้อ
งเรียนในกรณีฉุกเฉิน
สามารถตัดสินหาข้อค้นพบและเสนอแนะ
และรับรองมติท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ
ทธิมนุษยชนเฉพาะประเด็น
เฉพาะประเทศหรือในเชิงบริหารจัดการได้
อย่างไรก็ดี
การดําเนินการตามกฎบัตรยังคงเป็นปัญหาอ
ยู่
เนื่องจากคณะกรรมาธิการไม่ได้มีอํานาจหรือ
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบหรือบัง
คับให้ประเทศภาคีสมาชิกปฏิบัติตามข้อแนะ
นํา
ทว่ามติของคณะกรรมาธิการยังมีอํานาจทาง
ศีลธรรมและสามารถช่วยให้เกิดการดําเนินกา
รในมิติอ่ ืน
ๆ
ได้
เช่น
การไม่ดําเนินการตามมติของคณะกรรมาธิกา
รเป็นเวลานานมีสว
่ นสําคัญต่อการเรียกร้องให้
มีการดําเนินการ
อันนําไปสูก
่ ารแต่งตั้งผู้รายงานพิเศษและคณ
ะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อรัฐเอริเทรี
ย
ข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยช
นและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริกาสามารถยื่นต่อ
:
เลขาธิการ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวง
ชนแห่งแอฟริกา
31 Bijilo Annex
Layout, Kombo North
District,
Western Region P.O.
Box 673 Banjul The
Gambia
โทรศัพท์: (220) 441 05 05 or 441 05 06
แฟกซ์: (220) 441 05 04
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ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแ
อฟริกา
ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริ
กาเป็นองค์กรตุลาการที่มีหน้าที่ในการคุ้มครอ
งสิทธิมนุษยชน
และได้รับการคาดหวังที่จะทํางานอย่างใกล้ชิ
ดกับคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้คําตัดสินของศาลนั้นมีขอบเขตอํานาจ
ผูกพัน
จึงจําเป็นต้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องให้ความยิ
นยอมเสียก่อน
ที่ผา่ นมีมีเพียง
8
7
ประเทศที่ให้ความยินยอมเช่นนี้
ตราบใดที่รัฐได้ประกาศให้การรับรองต่อเขต
อํานาจของศาล
ศาลก็สามารถรับคดีท่ีย่ น
ื โดยคณะกรรมาธิกา
ร
องค์การระหว่างรัฐแอฟริกา
และจากองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับสถานะผู้สัง
เกตการณ์จากคณะกรรมาธิการ
และจากบุคคล
การยื่นดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีการ
จํากัดอายุความสําหรับคดีเหล่านี้
นอกจาก
‘ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลจากวันที่ไม่สามาถ
พึ่งพาการชดเชยเยียวยาในประเทศได้’
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนต่อศาลนั้นอ
ยูใ่ นระบบออนไลน์
คดีความจะต้องถูกยื่นให้กับสํานักงานของศา
ล
ในเมืองอรูชา
ประเทศแทนซาเนีย
โดยทางไปรษณีย์
อีเมล
แฟกซ์หรือการส่งเอกสารถึง:
ผู้อํานวยการศาล (The Registrar)
เบนิน บูร์กินาฟาโซ โกตดิวัวร์ กานา มาลี มาลาวี
แทนซาเนีย และสาธารณรัฐตูนีเซีย (ข้อมูล ณ
7

ศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแห่งแอฟริ
กา
Mwalimu Julius Nyerere Conservation
Centre,
Dodoma Road, P.O. Box 6274,
Arusha, Tanzania
โทรศัพท์:+255-27 2970430
อีเมล: registrar@african-court.org
;info@african-court.org
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์:
• รณรงค์ผลักดันให้ประเทศของท่านให้ควา
มยินยอมอยูภ
่ ายใต้เขตอํานาจของศาลสิ
ทธิมนุษยชนและสิทธิปวงชนแอฟริกา
หากว่ายังไม่ได้ให้การรับรองดังกล่าว

รัฐสภาแห่งแอฟริกา
รัฐสภาแห่งแอฟริกา
(Pan-African
Parliament
PAP)
เป็นองค์กรนิติบัญญัติของสหภาพแอฟริกา
และมีหน้าที่ในการ
‘เป็นปากเป็นเสียงให้กับปวงชนชาวแอฟริกา
และชาวแอฟริกาพลัดถิ่น’
และส่งเสริม‘หลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
ปวงชน
รวมทั้งประชาธิปไตยในทวีปแอฟริกา’
รัฐสภาแห่งแอฟริกาประกอบด้วยสมาชิกรัฐส
ภา
5
คน
ที่เป็นตัวแทนจากแต่ละรัฐภาคีสมาชิกของสห
ภาพแอฟริกา ซึ่งไม่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง
และมีสมัยประชุมสามัญและการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ 2 ครั้งต่อปี
คณะกรรมาธิการถาวรของรัฐสภาแห่งแ
อฟริกา
9
คณะ
และคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจอีก
1
กุมพาพันธ์ ค.ศ. 2018)
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คณะนั้นรวมถึง
คณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมและสิทธิมนุษย
ชนด้วย
ซึ่งมีเป้าหมายในความพยายามที่จะส่งเสริมก
ารเคารพและพัฒนาหลักการที่เข้มแข็งสําหรั
บอิสรภาพ
เสรีภาพของพลเมือง
ความยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนและสิทธิของปวงชน
และสิทธิข้น
ั พื้นฐานภายในสหภาพ
คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวและสภาระดับภู
มิภาคย่อย (regional caucus) อีก 5 แห่ง8
เป็นพื้นที่ท่ีมีประโยชน์ในการรณรงค์ผลักดันเ
พื่อแสวงหาฉันทามติในประเด็นข้อห่วงใยที่
สําคัญ
อันรวมถึง
ประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาด้วย
ในขณะที่
รัฐสภาแห่งแอฟริกาไม่ได้มีอํานาจนิติบัญญัติ
ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย กฎข้อ 72 (1)
ในระเบียบว่าด้วยกระบวนวิธี
ระบุว่า
‘พลเมืองของรัฐภาคีสมาชิกมีสิทธิในการยื่นข้
อร้องเรียนต่อรัฐสภาต่อประเด็นที่อยูใ่ นการ
ดําเนินงานของสหภาพแอฟริกาและส่งผลกร
ะทบต่อเขาหรือเธอโดยตรง
ดังนั้นข้อร้องเรียนสามารถยื่นให้กับรัฐสภาเพื่
อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการละเมิดสิท
ธิเสรีภาพด้านการนับถือศาสนา
อีกหนึ่งทางเลือกก็คือ
สมาชิกรัฐสภาจากประเทศในแอฟริกาสามาร
ถติดต่อตัวแทนสมาชิกรัฐสภาแห่งแอฟริกาจา
กประเทศของตนและขอให้พวกเขาขอยื่นญัต
ติอภิปรายในเรื่องนี้
หมายเหตุไว้ว่าญัตติดังกล่าวจะต้องได้รับการเ
ห็นชอบจากสมาชิกอีกคนก่อนที่จะสามารถข
อยื่นญัตติอภิปรายได้
8

แอฟริกากลาง,

แอฟริกาตะวันออก,

แอฟริกาเหนือ,

และถ้าหากรัฐสภาแห่งแอฟริกามีมติตัดสินว่า
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่พิจารณา
นั้น
ก็สามารถแต่งตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงหรื
อผู้สังเกตการณ์ไปยังประเทศที่ถูกตั้งคําถามไ
ด้
กลไกนี้อาจเป็นวิธีการที่ได้ผลในการสร้างควา
มสนใจต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสน
า
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
• ยื่นข้อร้องเรียนในประเด็นเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาที่เกี่ยวข้องต่อรัฐสภาแห่งแอฟ
ริกา
• กดดันให้สมาชิกรัฐสภาแห่งแอฟริกาหยิบย
กประเด็นและเห็นชอบในการเสนอญัตติอ
ภิปรายต่อประเด็นเสรีภาพในการนับถือศา
สนา

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน)
ยังไม่มีกลไกด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบข
องอาเซียน
ซึ่งในปัจจุบันยังจํากัดอยูท
่ ่ีปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN
Intergovernmental
Commission
on
Human
Rights
–
AICHR)
ทั้งคู่ยังมีข้อบกพร่องและเป็นที่ถกเถียงอยู่
นอกจากนี้
ยังไม่มีศาลในระดับภูมิภาคหรือกลไกที่เหยื่อผู้
ได้รับผลกระทบจะสามารถยื่นร้องเรียนกรณีก
ารละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานอ
กเหนือจากระบบกฎหมายภายในประเทศของ
ตน
แอฟริกาตอนใต้, และแอฟริกาตะวันตก
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Nongovernmental Organizations – INGOs)
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
ซึ่งมีประมาณกว่า 400 องค์กรเข้าร่วม
• เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิท
ธิมนุษยชน (ASEAN Parliamentarians
หน่วยงานหลักอีกองค์กรของสภายุโรป
คือ
for
Human
Rights)
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of
และรณรงค์ผลักดันในรูปแบบเครือข่ายร่ว
Human
Rights
–
ECHR)
มกับภาคประชาสังคมเพื่อปฏิรูปกรอบสิท
ซึ่งรับรองให้หลักประกันแก่สิทธิท่ีได้รับการเค
ธิมนุษยชนของอาเซียน
ารพและคุ้มครองในอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิท
อันรวมถึงการเสริมความเข้มแข็งให้กับปฏิ
ธิมนุษยชน
ญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
และการจัดตั้งระบบกลไกในการร้องเรียน
มาตรา 9 ในอนุสัญญาฯ ระบุไว้ว่า:
และศาลในระดับภูมิภาค
“1.
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด
มโนธรรมสํานึกและศาสนา
สหภาพยุโรป
สิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพในการเปลี่ยนศ
สภายุโรป (Council of Europe – CoE)
าสนาหรือความเชื่อของตน
ไม่ว่าโดยลําพังหรือในชุมชน
สภายุโรปถือเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนสําคัญที่
และไม่ว่าในทางสาธารณะหรือส่วนบุคคล
สุดในทวีปยุโรป ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 47
เสรีภาพในการแสดงออกถึงศาสนาหรือควา
ประเทศ นําโดยเลขาธิการและผู้ชว
่ ยเลขาธิการ
มเชื่อของตน
ในการบูชา
สั่งสอน
สภายุโรปมีคณะกรรมธิการแห่งรัฐมนตรี
ปฏิบัติและการประกอบพิธีกรรม
(Committee
of
Ministers)
อันได้แก่
2.
รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกซึ่งมีห
เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือค
น้าที่ตัดสินใจนโยบายและอนุมัติงบประมาณแล
วามเชื่อของผู้ใดผู้หนึ่ง
ะกิจกรรมของสภายุโรป
พึงถูกจํากัดควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมีบัญญัติไว้ใ
โดยมีกรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งทํางานโ
นกฎหมายเท่านั้น
ดยอิสระในการจัดการกับประเด็นปัญหาสิทธิม
และต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อผลประโยชน์
นุษยชน นอกจากเป็นสภาในการอภิปรายแล้ว
ความปลอดภัยสาธารณะในสังคมประชาธิ
สมัชชารัฐสภายุโรป
(Parliamentary
ปไตย
Assembly)
ซึ่งมีสมาชิก
324
คน
เพื่อการคุ้มครองความสงบเรียบร้อยทางสา
ทําหน้าที่ในการเลือกตั้งเลขาธิการ
ธารณะ
สุขภาพและศีลธรรม
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
และ
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ ืน
ผู้พิพากษาในศาลยุโรป
”
ติดตามสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
และตรวจสอบข้ออภิปรายถกเถียงในคณะกรรม ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปคุ้มครองสิทธิของประ
ชาชนใน
47
าธิการ
ประเทศที่เป็นรัฐสมาชิกของสภายุโรป
สภายุโรปยังมีการจัดการประชุมขององค์กรภา
คเอกชนระหว่างประเทศ
(International ในบางสถานการณ์
ศาลยังสามารถคุ้มครองประชาชนจากประเท
ศอื่นได้ด้วย
20

หากสิทธิของบุคคลภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุ
ษยชนยุโรปถูกละเมิดและพวกเขาไม่สามารถเ
ข้าถึงการชดเชยเยียวยาทางกฎหมายภายในป
ระเทศได้
พวกเขาสามารถนําคดีของตนยื่นฟ้องต่อศาล
สิทธิมนุษยชนยุโรปได้
โดยศาลจะพิจารณาคดีโดยนําใช้และตีความอ
นุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
และออกคําตัดสินที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่
งได้รับการปฏิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่
น

นโยบายภายในสหภาพยุโรป:
มาตรา 10
ในกฎบัตรสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิข้น
ั พื้นฐาน
ระบุไว้ว่า:
“1.
ทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด
มโนธรรมสํานึกและศาสนา
สิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพในการเปลี่ยนศ
าสนาหรือความเชื่อของตน
ไม่ว่าโดยลําพังหรือในชุมชน
และไม่ว่าในทางสาธารณะหรือส่วนบุคคล
เสรีภาพในการแสดงออกถึงศาสนาหรือควา
มเชื่อของตน
ในการบูชา
สั่งสอน
ปฏิบัติและการประกอบพิธีกรรม
2.
สิทธิในการต่อต้านคัดค้านโดยใช้มโนธรรม
สํานึก (right to conscientious objection)
ได้รับการรับรอง
ตามที่สอดคล้องกับกฎหมายภายในประเท
ศที่ค้ม
ุ ครองการใช้สิทธิดังกล่าว”
กฎบัตรสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิข้น
ั พื้นฐานเป็
นการรวมสิทธิต่าง
ๆ
ทั้งสิทธิสว
่ นบุคคล
สิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมมาไว้ด้วยกัน
ซึ่งให้ประชาชนในสภาพยุโรปมีและใช้สิทธิเห
ล่านี้ได้

กฎบัตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยสนธิสัญญา
กรุงลิสบอนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2009
กฎบัตรฉบับนี้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา
สิทธิมนุษยชนยุโรป
และเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับการส่งเ
สริมสิทธิข้น
ั พื้นฐานด้วยการทําให้สิทธิเหล่านี้
จับต้องได้และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในปีค.ศ.
2010 คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission)
ได้รับรองแผนยุทธศาสตร์ในการติดตามตรวจ
สอบและให้หลักประกันถึงการปฏิบัติจริงเกี่ยว
กับสิทธิและเสรีภาพในกฎบัตรฉบับนี้
องค์กรเพื่อสิทธิข้น
ั พื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป
(EU Agency for Fundamental Rights -FRA)
ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและให้คําแนะนําโดย
ผู้เชี่ยวชาญต่อสถาบันองค์กรและรัฐสมาชิกใ
นสหภาพยุโรปเพื่อรับประกันว่าสิทธิข้น
ั พื้นฐา
นของประชาชนที่อยูใ่ นสหภาพยุโรปได้รับกา
รคุ้มครอง
องค์กรดังกล่าวยังส่งเสริมการสานเสวนากับภ
าคประชาสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ย
วกับสิทธิข้น
ั พื้นฐานและเผยแพร่งานขององค์
กร
องค์กรเพื่อสิทธิข้น
ั พื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป
ทํางานกับประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาสน
าภายใต้หัวข้อความเสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติ
และพยายามระบุหาความเป็นไปได้สําหรับคว
ามร่วมมือและการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระห
ว่างผู้ท่ีมีแรงจูงใจโดยศาสนากับผู้ท่ีมีแรงจูงใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธร
รม
องค์กรเพื่อสิทธิข้น
ั พื้นฐานแห่งสหภาพยุโรปยั
งคงติดต่อสื่อสารกับสถาบันองค์กรและรัฐสม
าชิกของสหภาพยุโรปอยูเ่ รื่อยมา
โดยเจ้าหน้าที่ประสานงานประจําประเทศ
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เป็นผู้ติดต่อหลักที่อยูใ่ นประเทศสมาชิก
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจําประเทศซึ่งเป็นเ
จ้าหน้าที่ของรัฐบาล
สามารถเสนอความเห็นต่อร่างแผนงานประ
จําปีขององค์กร
ช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกา
รวิเคราะห์และความช่วยเหลือแบบที่รัฐสมาชิ
กต้องการในการจัดทํานโยบายระดับชาติท่ีอยู่
บนฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง

กิจกรรมภายนอกสหภาพยุโรป:
แนวทางว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศา
สนา
ในปี
ค.ศ.
2013
คณะมนตรีด้านการต่างประเทศแห่งสหภาพยุ
โรป (EU Foreign Affairs Council)
ได้รับรองแนวทางว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มค
รองเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่
อ
ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับการส่งเสริมเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาในกิจการต่างประเท
ศของสหภาพยุโรป
ซึ่งรวมถึงการใช้กลไกเครื่องมือทางการเงิน
ในขณะที่แนวชี้แนะดังกล่าวช่วยสร้างพื้นฐาน
ที่ม่น
ั คงสําหรับการคุ้มครองเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา
แต่จ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปเองยังมีความตร
ะหนักรู้และความรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาน้อยอยู่
อีกทั้งยังจําเป็นที่จะต้องมีระบบการติดตามต
รวจสอบที่มีประสิทธิภาพ9

Amy Shepherd, CSW EU Advocacy Manager.
Diplomacy and Determination: Five Years of the
EU Guidelines on Freedom of Religion or Belief,
Forb in Full: A blog by CSW, 16 April 2018.
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ผู้แทนพิเศษด้านการส่งเสริมเสรีภาพใน
การนับถือศาสนานอกสหภาพยุโรป
ตําแหน่งของผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.
2016
โดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
ฌองโคลด ยุงเคอร์ (Jean-Claude Junker)
โดยแยน
ฟิเกล
(Ján
Figel)
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น
ตําแหน่งผู้แทนพิเศษนี้ยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึก
ษาพิเศษให้กับกรรมาธิการด้านความร่วมมือแ
ละการพัฒนาระหว่างประเทศ
และทํางานอย่างใกล้ชิดกับสํานักงานการต่าง
ประเทศของสหภาพยุโรป
(European
External Action Service – EEAS)
ตําแหน่งผู้แทนพิเศษนี้ได้มีการต่ออายุพันธกิ
จทุกปี

ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสห
ภาพยุโรป
บทบาทของผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนแ
ห่งสหภาพยุโรป
ซึ่งเป็นตําแหน่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อกรกฎาคม ค.ศ.
2012
มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้นโยบายด้านสิทธิมนุ
ษยชนของสหภาพยุโรปมีประสิทธิผลและสา
มารถจับต้องได้
ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนมีขอบเขตอําน
าจที่ยืดหยุน
่ และกว้าง

https://forbinfull.org/2018/04/16/diplomacyand-determination-five-years-of-the-euguidelines-on-freedom-of-religion-or-belief/
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และทํางานอย่างใกล้ชิดกับผู้แทนพิเศษด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนา

รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรป
รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรปเป็นองค์กรเดียวภาย
ใต้สหภาพยุโรปที่ได้รับการเลือกตั้งมาโดยตรง
รัฐสภาแห่งสหภาพยุโรปมีคณะกรรมาธิการส
ามัญ
22
ชุด
อันรวมถึงคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
และด้านการต่างประเทศ
ซึ่งสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมาธิการยุโรป
(European
Commission
EC)10
ในการร่างกฎหมาย
คณะกรรมาธิการในรัฐสภายุโรปเหล่านี้สามาร
ถแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาได้
เช่น
คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน
ภายใต้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
ในรัฐสภายังมีการจัดตั้งกลุ่มระหว่างฝ่ายต่าง
ๆ
(intergroups)
โดยกลุ่มระหว่างฝ่ายที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้มาก
ที่สุด
คือ
กลุ่มระหว่างฝ่ายด้านเสรีภาพในการนับถือศา
สนาหรือความเชื่อ
และความอดทนอดกลั้นอยูร่ ว
่ มกับความแตก
ต่างทางศาสนา
หากว่าท่านเป็นสมาชิกรัฐสภายุโรป
ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มระหว่างฝ่ายที่ไม่สังกั
ดพรรคการเมืองนี้ได้
ซึ่งทุ่มเทให้กับการสร้างหลักประกันว่ากิจกรร
มต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้สง่ เสริมแล
ะคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
กลุ่มระหว่างฝ่ายนี้ชว
่ ยหล่อหลอมความคิดสํา
หรับนโยบายและกฎหมายใหม่
ๆ
ของสหภาพยุโรปในด้านเสรีภาพในการนับถือ
คณะกรรมาธิการยุโรป
(EC)
เป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป
“ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมผลประโยชน์สว
่ นรวมของสหภา
พยุโรป

10

ศาสนา
และกลุ่มดังกล่าวยังร่วมมือกับภาคประชาสังค
มในการหยิบยกประเด็นปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกั
บเสรีภาพในการนับถือศาสนาเข้ามาอยูใ่ นคว
ามสนใจของผู้กําหนดนโยบายที่สําคัญในสหภ
าพยุโรป
กิจกรรมของกลุ่มนี้
ได้แก่
การตีพิมพ์รายงานประจําปีถึงเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาทั่วโลก
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต
สําหรับสมาชิกรัฐสภาของสภายุโรป:
• ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อส่งเสริมการคุ้มครอ
งสิทธิภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
และสนับสนุนการดําเนินการตามคําตัดสิน
ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
สําหรับนักการเมืองในสหภาพยุโรป:
• ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อส่งเสริมและคุ้มคร
องเสรีภาพในการนับถือศาสนาในสหภาพ
ยุโรปและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ประสานง
านประจําประเทศเข้ามาร่วมทํางานกับอง
ค์กรเพื่อสิทธิข้น
ั พื้นฐานอย่างแข็งขันยิ่งขึ้น
สําหรับสมาชิกรัฐสภายุโรป:
• เข้าร่วมและสนับสนุนการดําเนินงานของก
ลุ่มระหว่างฝ่ายด้านเสรีภาพในการนับถือศ
าสนา
• ใช้กลไกทางรัฐสภาในการหยิบยกประเด็น
ปัญหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาขึ้นในรั
ฐสภายุโรป
• ร่วมทํางานกับเครือข่ายภาคประชาสังคม
เวทีการต่อต้านความไม่อดทนต่อความแต
ผ่านการเสนอและบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินนโยบาย
และงบประมาณของสหภาพยุโรปอีกด้วย”
https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-commission_en
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กต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแห่ง
ยุโรป (European Platform against
Religious
Intolerance
and
Discrimination
–
EPRID)
เพื่อรณรงค์และผลักดันประเด็นเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาในระดับสหภาพยุโรปใ
ห้มากยิ่งขึ้น
สําหรับทุกฝ่าย:
• เชิญผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านสิท
ธิมนุษยชนและผู้แทนพิเศษด้านเสรีภาพใ
นการนับถือศาสนาให้เดินไปทางประเทศข
องท่านและพบกับนักการเมืองระดับสูง
• พบปะกับสมาชิกรัฐสภายุโรปและคณะผู้แ
ทนของสหภาพยุโรป
เมื่อพวกเขาเดินทางไปประเทศของท่าน
และส่งเสริมให้พวกเขาดําเนินการในด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาในสหภาพยุโร
ป
• ประสานงานกับคณะผู้แทนของสหภาพยุโ
รปที่อยูใ่ นประเทศของท่าน
เพื่อช่วยให้เกิดการปฏิบัติการตามแนวชี้แ
นะด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนาในระดั
บประเทศขึ้น
• ร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปใน
การหยิบยกประเด็นเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและเชื่อมโยงกับประเด็นการละเมิ
ดสิทธิมนุษยชน
• ใช้แนวชี้แนะด้านเสรีภาพในการนับถือศา
สนาและแผนปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนของ
สหภาพยุโรป
‘GSP+
เป็นส่วนหนึ่งของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรข
องสหภาพยุโรป (EU Generalised Scheme of
Preferences
-‘GSP’)
ที่ให้สําหรับประเทศกําลังพัฒนา
สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นข้อเสนอแรงจูงใจทางการค้าเ

11

•

•

•

เป็นโครงร่างสําหรับการพัฒนาหรือเสริมค
วามเข้มแข็งให้กับแผนปฏิบัติการระดับชา
ติด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ใช้กลไกทางรัฐสภาเพื่อกดดันให้ประเด็นเส
รีภาพในการนับถือศาสนาอยูใ่ นวาระของก
ารเสวนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
การเจรจาต่อรองทางการค้า
และการพูดคุยถึงความร่วมมือระดับภูมิภา
คของสหภาพยุโรป
หากเป็นไปได้
ใช้กลไกทางรัฐสภาในการนําประเด็นเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาให้เข้าไปอยูใ่ นกระ
บวนการพิจารณาทบทวนการให้ระบบสิท
ธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเชิงบวก (GSP+)11
ร่วมทํางานกับองค์กรเอกชนระหว่างประเ
ทศ
(INGOs)
ที่รณรงค์ผลักดันประเด็นในสหภาพยุโรป
และสื่อสารประเด็นข้อกังวลในระดับชาติใ
ห้กับชุมชนระหว่างประเทศ

คณะกรรมการระหว่างรัฐอเมริกาว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Inter-American
Commission on Human Rights IACHR)
คณะกรรมการชุดนี้เป็นองค์กรอิสระภายใต้อง
ค์การรัฐอเมริกา (Organization of American
States
–
OAS)
โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิม
นุษยชน
และทํางานไปพร้อมกับศาล
พิม
่ เติมกับประเทศกําลังพัฒนาที่ได้รับสิทธิพิเศษทา
งภาษีศุลกากรอยูแ
่ ล้วให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่า
งประเทศที่สําคัญในด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรง
งาน การพัฒนาที่ย่งั ยืนและหลักธรรมาภิบาล’
http://ec.europa.eu/trade/policy/countriesand-regions/
development/generalisedscheme-of-
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สิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริกา
(InterAmerican Court of Human Rights)
ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการปกป้องคุ้มครองสิท
ธิมนุษยชนภายในระบบรัฐอเมริกา
คณะกรรมการดังกล่าวสามารถรับเรื่องร้องเรี
ยนจากบุคคล
ติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใ
นรัฐสมาชิก
และตรวจสอบลําดับความสําคัญของประเด็น
ทํางาน
มาตรา
44
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งรัฐอเม
ริกา ระบุไว้ว่า:
“บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
หรือองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองต
ามกฎหมายในรัฐสมาชิกหนึ่งหรือมากกว่านั้
น
สามารถยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมก
ารอันประกอบด้วยข้อ
กล่าวหาหรือข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิ
ดสิทธิท่ีอยูใ่ นอนุสัญญาฉบับนี้ท่ีตกลงโดยรั
ฐสมาชิก”
คณะกรรมการชุดนี้สามารถเดินทางไปประเท
ศสมาชิกต่าง
ๆ
เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
และให้ข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถแต่งตั้งผู้ร
ายงานพิเศษในรายประเด็นหัวข้อ (thematic
rapporteurs)
เพื่อมุง่ ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อกรณีเฉพาะ
ที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชนที่ตกเ
ป็นเป้า ในขณะนี้มีผู้รายงานพิเศษใน 10 ด้าน
แต่ทว่ายังไม่มีด้านเสรีภาพในการนับถือศาสน
า
คณะกรรมการพิจารณารายงานจากบุคคลต่า

ง ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการละเมิดสิทธิ
หรือความคับข้องใจ
และพยายามสํารวจถึงความเป็นไปได้ใน
“การหาข้อยุติฉันมิตร”
(friendly
settlement)
หากว่ากระบวนการดังกล่าวล้มเหลว
คณะกรรมการสามารถส่งต่อกรณีร้องเรียนไป
ให้กับทางศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐอเมริก
า
ตราบใดที่ประเทศที่ถูกร้องเรียนยอมรับในเข
ตอํานาจของศาล มีเพียง
รัฐสมาชิกและคณะกรรมการที่สามารถยื่นคดี
ร้องเรียนให้กับศาลได้เท่านั้น
ในกรณีท่ีร้ายแรงและเร่งด่วนซึ่งมีอันตรายเกิ
ดขี้นได้
คณะกรรมการอาจร้องขอให้มีการดําเนินมาต
รการป้องกันล่วงหน้า
มาตรการดังกล่าวสามารถเสนอผ่านหนังสือร้
องเรียนโดยบุคคล
หรือเสนอโดยตรงจากทางคณะกรรมการเองก็
ได้
วิธีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

คู่มือชี้แนะในการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการ
ซึ่งรวมถึงการร้องเรียนให้มีมาตรการป้องกันล่
วงหน้าสําหรับสถานการณ์เร่งด่วนเป็นกรณีพิเ
ศษ
สามารถสืบค้นได้ทางออนไลน์ซ่งึ มีฉบับภาษา
สเปน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษและภาษาโปรตุเกส
บุคคล
กลุ่มบุคคล
หรือองค์กร
สามารถยื่นหนังสือร้องเรียนได้
ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนเพื่อตนเองหรือเป็น
ตัวแทนของผู้อ่ ืน
ผู้ร้องเรียนหรือตัวแทนยังสามารถเปลี่ยนแปล
งได้ในระหว่างกระบวนการ
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โดยคณะกรรมการจะต้องได้รับการชี้แจงในก
รณีดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
มีข้อสังเกตว่า
คณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบข้อร้องเรี
ยนได้
จนกว่ามีการใช้กลไกการชดเชยเยียวยาทางก
ฎหมายภายในประเทศไปจนหมดแล้ว
โดยได้นิยามการชดเชยเยียวยาทางกฎหมาย
ภายในประเทศ
(domestic
judicial
remedies)
ว่าต้องเป็นกลไกที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ด้วยเหตุน้จ
ี ึงสามารถข้ามขั้นตอนศาลภายใน
ประเทศได้
หากว่าศาลดังกล่าวไม่สามารถคุ้มครองสิทธิท่ี
ถูกละเมิด
หรือไม่มีความสามารถในการให้หลักประกันไ
ด้ว่าคําสั่งของศาลจะได้รับการยึดถือปฏิบัติ
ระยะเวลาของอายุความในการยื่นหนังสือร้อง
เรียน
คือ
ภายในระยะเวลา
6
เดือนหลังจากที่ใช้กลไกร้องเรียนภายในประเ
ทศไปจนหมดแล้ว
ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
• เข้าร่วมทํางานกับกระบวนการรายงานขอ
งคณะกรรมการ
และรณรงค์เรียกร้องต่อรัฐบาลของท่านให้
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกา
ร
• ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรณีการละเมิดเสรี
ภาพในการนับถือศาสนาต่อคณะกรรมการ
กรณีดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมให้มีการจัดตั้
งผู้รายงานพิเศษในประเด็นเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาได้

วิธีการร่วมทํางานกับกลไกสิทธิมนุษยช
นของสหประชาติ

มีกลไกขององค์การสหประชาชาติในหลายส่ว
นที่สามารถยกระดับประเด็นเสรีภาพในการนั
บถือศาสนาได้
อย่างไรก็ดี
สําหรับเป้าหมายของสมาชิกรัฐสภา
รูปแบบการเข้าไปมีสว
่ นร่วมที่เหมาะสมที่สุด
คือ
การทํางานร่วมกับกระบวนการพิเศษ
โดยเฉพาะ
ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติด้านเสรีภาพใน
การนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชา
ติของประเทศต่าง
ๆ
องค์การระหว่างรัฐบาลและองค์กรภาคเอกช
น ชุมชนศาสนาหรือลัทธิความเชื่อต่าง ๆ
รวมทั้งบุคคลสามารถยื่นข้อมูลที่นา่ เชื่อถือที่อ
าจนําเข้ากระบวนการตรวจสอบเกี่ยวกับการล
ะเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่อาจเ
กิดขึ้นหรือเกิดไปแล้วได้
ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งดังกล่าวในปัจจุบัน
คือ
ดร. อาห์เม็ด ชาฮีด (Ahmed Shaheed)
ผู้รายงานพิเศษนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยคณะม
นตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(UN
Human
Rights
Council
–
HRC)
โดยมีขอบเขตอํานาจในการบ่งชี้ถึงอุปสรรคต่
อการมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ผู้รายงานพิเศษสามารถดําเนินภารกิจเดินทาง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศต่าง
ๆ
สื่อสารโดยตรงกับรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ได้รั
บรายงานหรือร้องเรียน
และเสนอรายงานประจําปีและข้อเสนอแนะใ
ห้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา
ชาติ
ข้อมูลที่สง่ ให้กับผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับข้อก
ล่าวหาการละเมิดสิทธิจะยังถูกเก็บเป็นความ
ลับจนกว่าผู้รายงานพิเศษจะส่งหนังสืออย่างเ
ป็นทางการหรือหนังสืออุทธรณ์เร่งด่วนต่อผู้ล
ะเมิดที่ถูกกล่าวหา
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โดยนําเสนอประเด็นข้อห่วงใยและข้อเสนอแ
นะ
หนังสือทางการที่สง่ ไปและคําตอบที่ได้รับจะถู
กเรียบเรียงอยูใ่ นรายงานสาธารณะที่สง่ ให้กับ
ทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับรัฐ
ผู้รายงานพิเศษไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขที่ว่า
รัฐซึ่งถูกร้องเรียนจะต้องให้สัตยาบันต่อสนธิสั
ญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือในภู
มิภาค
หรือเหยื่อผู้ถูกละเมิดที่กล่าวหาต้องใช้กลไกช
ดเชยเยียวยาภายในประเทศจดหมดเสียก่อน
บุคคลสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ผา่ นแบบสอ
บถามในระบบออนไลน์
ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล
อย่างไรก็ตาม
ผู้รายงานพิเศษไม่สามารถดําเนินการได้
หากไม่ได้รับความยินยอมจากเหยื่อผู้ถูกละเมิ
ด
หรือผู้แทนทางกฎหมาย
หรือสมาชิกครอบครัว
และจําเป็นต้องได้รับความยินยอมให้ช่ อ
ื ของเ
หยื่อปรากฏในการสื่อสารต่อรัฐบาลหรือผู้มีอํา
นาจที่เกี่ยวข้องด้วย
กล่าวคือ
รูปแบบหนังสืออุทธรณ์เร่งด่วนหรือหนังสือทา
งการของผู้รายงานพิเศษจะต้องมีช่ อ
ื ของเหยื่
อที่กล่าวหาอยูใ่ นนั้นด้วย
เว้นแต่กรณีท่ีเหยื่อผู้ถูกละเมิด (หรือผู้แทน)
รายงานหนังสือโต้ตอบ (communications reports)
ได้รับการตีพิมพ์รว
่ มกันโดยกระบวนการพิเศษสําหรับ
สมัยประชุมทั่วไปของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น
และมีบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่สง่ ให้กับรัฐ
และองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นผู้ละเมิดสิทธิ
13
กระบวนการ
UPR
เป็นกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนขอ
งแต่ละประเทศในรอบ
4
ปี
โดยรัฐสมาชิกอื่น
องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่าง
ๆ
12

แจ้งอย่างชัดเจนถึงข้อกังวลเรื่องความมั่นคงป
ลอดภัย
กระบวนการเช่นเดียวกันนี้ใช้กับรายงานสาธา
รณะที่รวบรวมหนังสือทางการของผู้แทนพิเศ
ษและหนังสือตอบรับจากรัฐบาลผู้ละเมิดด้วย
12

เมื่อรัฐสมาชิกของสหประชาชาติพยายามที่จ
ะให้ตัวแทนของตนได้รับเลือกในคณะมนตรีสิ
ทธิมนุษชน
รัฐเหล่านี้มักให้ปฏิญาณและให้คํามั่นสัญญาโ
ดยสมัครใจในประเด็นสิทธิมนุษยชน
แต่คําปฏิญาณเหล่านี้มักจะคลุมเครือ
ทําให้มีโอกาสอย่างจํากัดในการตรวจสอบ

ข้อแนะนําสําหรับการรณรงค์ในอนาคต:
• ใช้กลไกทางรัฐสภา
ตามรายละเอียดในส่วนที่ผา่ นมาในคู่มือนี้
กระตุ้นให้รัฐบาลของท่านเชิญผู้รายงานพิเ
ศษเข้ามาเยือนประเทศของท่าน
และให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกั
บเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่ให้กับรัฐบ
าลของท่านในรายงานของผู้รายงานพิเศษ
ที่เสนอต่อคณะมนตรีสท
ิ ธิมนุษยชน
หรือระหว่างการทบทวนรายงานสถานการ
ณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic
Review - UPR)13 สําหรับประเทศของท่าน
และสมาชิกในภาคประชาสังคมสามารถยื่นรายงานแล
ะข้อเสนอแนะต่อรัฐในกระบวนการดังกล่าวได้
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•

•

ใช้รายงานของผู้รายงานพิเศษในการเสนอ
ประเด็นสําคัญที่เป็นข้อกังวลทางกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และข้อกังวลต่อกรณีการละเมิดแต่ละกรณี
หากว่ารัฐบาลของท่านพยายามรับเลือกตั้ง
ในคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชน
เข้าไปทํางานในกระบวนการร่างแถลงคําป
ฏิญาณของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่
ามีการให้คํ่ามั่นสัญญาที่หนักแน่นเป็นรูปธ
รรมต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาอยูด
่ ้ว
ย
กิจกรรมที่แนะนํา
ได้แก่
การยื่นหนังสือทางการต่อรัฐมนตรี
การเปิดอภิปรายในรัฐสภา
และการตั้งกระทู้ถามทั้งแบบปากเปล่าแล
ะแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการทํางานร่วมกับภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคมที่มีเสรีภาพและแข็งขันมีคว
ามสําคัญต่อประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบ
าล
องค์กรภาคประชาสังคมเป็นตัวแทนรณรงค์เรี
ยกร้องให้กับสาธารณชน
และทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล
งานวิจัยและประสบการณ์เฉพาะทางขององค์
กรเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับสมาชิกรัฐส
ภาที่พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิ
ดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ในรายประเทศ
หรือในรายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพดังก
ล่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หลายประเทศมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่
ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และให้ข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ไขชดเชยต่
อรัฐบาลของประเทศนั้น
ๆ
ข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎห
มาย
แต่อาจใช้อ้างในการดําเนินคดีตามกฎหมายห
รือในการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายได้
ตัวอย่างเช่น
ในประเทศเม็กซิโก
ข้อค้นพบจากการตรวจสอบของคณะกรรมกา
รสิทธิมนุษยชนต่อกรณีการขับไล่ชุมชนศาสน
าออกจากบ้านและที่ดินถูกใช้ในการรณรงค์เรี
ยกร้องให้รัฐบาลดําเนินการแทรกแซงต่อกรณี
ดังกล่าว
บางประเทศมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่นเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น
ในประเทศอินเดีย
รัฐส่วนใหญ่ภายใต้ระบบสหพันธรัฐมีคณะกรร
มการสิทธิมนุษยชนประจํารัฐ
ดังนั้นจึงแนะนําว่าควรยื่นรายงานเบื้องต้นเกี่ย
วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับคณะกรรม
การสิทธิมนุษยชนประจํารัฐก่อน
แล้วจึงยกระดับการร้องเรียนในระดับประเทศ
หากจําเป็น

องค์กรภาคเอกชน (NGOs)
องค์กรภาคเอกชนที่นา่ เชื่อถือจะจัดทําข้อเสน
อเชิงนโยบายและทางกฎหมาย
ที่อยูบ
่ นฐานของงานวิจัยและการวิเคราะห์ซ่งึ
สามารถสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการทําหน้
าที่ตรวจสอบและพัฒนานโยบายได้
การร่วมมือที่มีประสิทธิผลในการรณรงค์เฉพา
ะเรื่องระหว่างสมาชิกรัฐสภา
องค์กรภาคประชาสังคม
และสื่อมวลชน
สามารถกดดันรัฐบาลให้ดําเนินการต่อประเด็
นที่เป็นเรื่องที่กังวลร่วมกันได้
ภาคประชาสังคมควรถูกมองเป็นแหล่งข้อมูล
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ที่สําคัญและเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ในความ
พยายามปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในการนั
บถือศาสนา
ตัวอย่างของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทําง
านอย่างได้ผล
คือ
เครือข่ายเวทีต่อต้านความไม่อดทนต่อความแ
ตกต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแห่งยุโ
รป (European Platform against Religious
Intolerance and Discrimination-EPRID)
ซึ่งพยายามเสริมความเข้มแข็งให้กับนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านเสรีภาพในการนับถือศาส
นาของสหภาพยุโรปผ่านการทํางานร่วมกับส
ถาบันองค์กรภายใต้สหภาพยุโรปต่าง
ๆ
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2018 เครือข่าย EPRID
ได้เปิดตัวการรณรงค์เรื่อง
ผู้ปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนา
(#FoRBDefender
campaign)
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอภิปรายพูด
คุยในระดับสหภาพยุโรปถึงวิธีท่ีทําให้มีการป
ฏิบัติท่ีดีข้น
ึ ตามแนวชี้แนะของสหภาพยุโรปว่
าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ขบวนในสื่อสังคมออนไลน์ได้เชื้อเชิญให้ผู้คน
จากทุกสาสนาและที่ไม่มีศาสนาได้ประกาศต
นว่า
“จะนับถือศาสนาหรือไม่
นั่นเป็นสิทธิของฉัน!” (Believe it or not, it’s
my
Right!)
ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา
และเป็นการยืนหยัดร่วมกันกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลก

สื่อ
สื่อมีสว
่ นสําคัญในการสร้างอิทธิพลต่อการกํา
หนดวาระของรัฐบาล
และความเห็นของสาธารณชน
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
สื่อท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการสร้างความตร

ะหนักรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาใ
นพื้นที่ชุมชนหรือภูมิภาค
ในขณะที่ส่ อ
ื ระดับชาติมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ส
นใจต่อรัฐบาล
กําหนดประเด็นที่เป็นที่สนใจระดับชาติ
และกระตุ้นความสนใจให้กับสื่อนานาชาติ
สมาชิกรัฐสภาสามารถสร้างความสนใจต่อกา
รทํางานในประเด็นเสรีภาพในการนับถือศาส
นาด้วยการร่วมทํางานกับสื่อ
ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
• ออกจดหมายข่าว
• เขียนบทความหรือบล็อก
ที่อยูใ่ นส่วนความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์
• เขียนจดหมายร่วมกันถึงบรรณาธิการ
• เผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์โดยตร
ง
ได้แก่
เฟซบุ๊ก
หรือทวิตเตอร์
ซึ่งนักข่าวที่ทํางานข่าวในระดับประเทศแล
ะนานาชาติประจําการอยู่
กิจกรรมที่แนะนํา:
• แชร์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนั
บสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนาในวันที่
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ตุลาคมของทุกปี
ซึ่งเป็นวันเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ
ความเชื่อสากล
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
#FoRBdefender
และแชร์ข้อความแนะนําบนสื่อสังคมออนไ
ลน์ อย่างเช่น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางความคิด
มโนธรรมสํานึก
ศาสนาหรือความเชื่อ
ช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ต่อเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา
#FORB
และร่วมกันกับผู้คนจากทุกศาสนาและผู้ท่ี
ไม่นับถือศาสนาจากทั่วโลกเพื่อประกาศว่า
“จะนับถือศาสนาหรือไม่
นั่นเป็นสิทธิของฉัน!”[Believe it or not,
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it’s my Right!] https://forb-defenders. กรภาคประชาสังคมด้านสถาบันสิทธิมนุษยชน
org/take-action
#FoRBdefender แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
และเป็นเสียงสําคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใน
@IPP_FORB

ลงมือปฏิบัติ
ลงมือปฏิบัติการในวันเสรีภาพในการนับถือศา
สนาหรือความเชื่อสากล ในวันที่ 27 ตุลาคม
• แชร์ข้อความเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาในสื่อสังคมออนไลน์
• ตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาเกี่ยวกับประเด็นเสรี
ภาพในการนับถือศาสนา
• เสนอญัตติอภิปรายในรัฐสภาของท่านถึงส
ถานการณ์เสรีภาพในการนับถือศาสนาที่เ
กิดขึ้นทั่วโลก
และแนวทางตอบสนองของรัฐบาล
• ทําหนังสือถึงผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษด้า
นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศข
องท่านเกี่ยวกับประเด็นข้อห่วงใย
หรือรณรงค์ผลักดันให้มีการจัดตั้งตําแหน่ง
ผู้แทนพิเศษหรือทูตพิเศษในด้านนี้
หากว่ายังไม่มี
• จัดตั้งกลุ่มระหว่างพรรคการเมืองในด้านเส
รีภาพในการนับถือศาสนาในรัฐสภาของท่
านเพื่อสร้างจุดสนใจร่วมกันสําหรับกิจกรร
มการรณรงค์เชิงนโยบายในระยะยาว
• ติดต่อสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรม
การนานาชาติแห่งสมาชิกรัฐสภาเพื่อเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
(IPPFoRB)
เพื่อบอกรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเส
รีภาพในการนับถือศาสนาต่อสมาชิกรัฐสภ
า

ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูลเพิ่มเติม
ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้อง
ฟอรั่ม-เอเชีย
(Forum-Asia):
เป็นสํานักงานเลขาธิการสําหรับเครือข่ายองค์

ภูมิภาค
องค์กรนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิม
นุษยชนระดับภูมิภาคของเอเชียอีกด้วย
https://www.forumasia.org/เครือข่ายการประชุมภาคประชาสังค
มอาเซียน/เวทีภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN
Civil Society Conference/ ASEAN Peoples’
Forum-ACSC/APF): ฟอรั่ม-เอเชีย (ForumAsia):
เป็นกลุ่มขององค์กรภาคประชาสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียน
โดยมีองค์กรสมาชิกที่หลากหลาย
ตั้งแต่องค์กรที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน
ไปจนถึงประเด็นด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม
เครือข่ายนี้จึงมีขอบเขตการทํางานที่กว้างและ
เป็นตัวแทนของเสียงจากหลายกลุ่ม
องค์กรนี้มีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่พูดคุยกับ
ผู้นําอาเซียนและสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนทั่ว
ไปในการส่งเสียงเรียกร้องในประเด็นปัญหาขอ
งตน http://www. acsc-apf.org/
องค์กร
CSW:
องค์กร
CSW
(องค์กรร่วมใจชาวคริสต์ท่ัวโลก
[Christian
Solidarity
Worldwide])
เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เชี่ยวชาญในเรื่องเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
ทํางานกว่า 20 ประเทศทั้งในเอเชีย แอฟริกา
ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกา
รายงานเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์เสรีภาพใน
การนับถือศาสนาในประเทศเหล่านี้สามารถสื
บค้นได้ในลิงค์น้ี
และยังมีบล็อกเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา
https://www.csw.org.uk/
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เครือข่ายเวทีต่อต้านความไม่อดทนต่อความแต
กต่างและการเลือกปฏิบัติทางศาสนาแห่งยุโรป
(EPRID):
เครือข่าย
EPRID
เป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรศาสนาและบุคคลต่าง
ๆ
ที่ทํางานร่วมกันในระดับสหภาพยุโรปเพื่อส่งเส
ริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่กําหนดไว้ในป
ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางกา
รเมือง
และเครื่องมือกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเ
ทศอื่น ๆ เคมเปญรณรงค์ #FoRBDefender
ของ
EPRID
เชิญชวนผู้คนจากทุกศาสนาและผู้ท่ีไม่นับถือศ
าสนาประกาศร่วมกันว่า
“จะนับถือศาสนาหรือไม่ นั่นเป็นสิทธิของฉัน!”
ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงเสรีภาพในก
ารนับถือศาสนา
และเป็นการยืนหยัดต่อสู้รว
่ มกันกับนักปกป้องสิ
ทธิมนุษยชนทั่วโลก http://www.eprid. eu/

ข้อมูลสําหรับศึกษาเพิ่มเติม:
รายงานเชิงประเด็นรายหัวข้อและรายงานเฉ
พาะประเทศที่จัดทําโดยผู้รายงานพิเศษด้านเ
สรีภาพในการนับถือศาสนาแห่งสหประชาชา

ติ
ที่ดํารงตําแหน่งอยูใ่ นปัจจุบันและในอดีตมีขอ
บเขตการดําเนินงานในการเสนอบทวิเคราะห์เ
ชิงลึกถึงการทําให้เสรีภาพในการนับถือศาสน
าเกิดขึ้นจริงทั่วโลก
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เกี่ยวกับเสรีภาพในกา
รนับถือศาสนาหรือความเชื่อ (Freedom of
Religion or Belief Learning Platform)
เป็นแหล่งข้อมูลที่ชว
่ ยให้บุคคล
ชุมชนและผู้มีอํานาจในการตัดสินใจเชิงนโยบ
าย
ได้เรียนรู้
สะท้อนความคิด
และส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือ
http://www.forbความเชื่อทั่วโลก
learning.org/
มูลนิธิเสรีภาพทางศาสนากับธุรกิจ (Religious
Freedom and Business Foundation)
ให้การศึกษาแก่ชุมชนภาคธุรกิจทั่วโลกเกี่ยวกั
บเรื่องเสรีภาพทางศาสนานั้นดีต่อธุรกิจอย่างไ
ร
โดยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจร่วมมือกับรัฐบาลแ
ละองค์กรภาคเอกชนส่งเสริมการเคารพเสรีภ
าพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อ
https://
religiousfreedomandbusiness.org/about
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