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การประชุมหารือ การพัฒนา สิทธิทางสังคม ความเสมอภาคใน Asia-Europe จัดข้ึนทุก 2 ปU เป-นเวลา 18 ปU 
ในครั้งนี้ เป-นการจัดครั้งท่ี 9 การจัดงานในทุกครั้ง เพ่ือเป-นการนําประชาชนเข�ามาร.วมหารือในเรื่องสิทธิทาง
สังคม การพัฒนาความยากจน สร�างความเสมอภาคในภาคพ้ืน Asia-Europe 16 ปUท่ีผ.านมา เวทีประชาชน
ได�ทําให�โลกรู�ถึงเจตนาท่ีสนองต.อการดํารงชีวิตความเป-นอยู.ท่ีม่ันคงอย.างมีเกรียติของประชาชนทุกกลุ.ม 
แม�กระท่ังกลุ.มชาวนา เกษตรกร แรงงาน การศึกษา และสุขภาพ 
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ความเสมอภาคทางสังคมเป-นเรื่องท่ีมีความพยายามเรียกร�องในสิทธิต.างๆ โดยเฉพาะกลุ.มประชาชนในสังคม 
แต.มีเพียง 1% ท่ีมีความพยายามเรียกร�องในสิทธิต.างๆ 99% ต�องได�รับความเท.าเทียม ทางเศรษฐกิจ การเงิน 
ความม่ันคงในชีวิต อีก 99% ไม.ได�รับสิทธิทางการจ�างงาน สาธารณสุข การศึกษา อีก 99% รับผลจากการ
ปกครองแบบเผด็จการ ทําให�เสียโอกาสหลายอย.าง จากผลกระทบท่ีจะเข�าถึงทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
ความม่ันคงในสิทธิสังคม และ 99% ยังเรียกร�อยสิทธิต.างๆ ท่ีมีอยู.แล�วให�มีความม่ันคงกว.าเก.า  แต.มีเพียง 
1% ท่ีได�รับอยู.ในระดับ 1 ท่ีเห็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 
การจ.ายเงินทดแทนผลประโยชนlในระยะเวลาต.างๆ การได�รับงบประมาณ ทางเศรษฐกิจ การศึกษา แต.ผลท่ี
ได�รับ ท่ีพวกเขาเห็นได�จากท่ัวโลกท่ีได�ช.วยเหลือเพียง 1% เหตุการณlท่ีพวกเขาอยู.ในกลุ.ม 99% ต�องส.ง
สัญญาณให�กับกลุ.ม 1% ให�เห็นผลกระทบ ตัวชี้วัด การมีส.วนร.วม ไม.ว.าจะเป-นสิทธิการศึกษา การจ�างงาน 
ต�องได�รับประกันความเสมอภาค ทางการเงิน ธนาคาร ซ่ึงถือเป-นส.วนหนึ่ง  
 
การคิดวิธีการท่ีหลายประเทศสูญเสียผลกระทบจากเหตุการณl IMF  เช.น Thai Korea กับบรรดาประเทศใน
อาเซียนท่ีต�องเรียนรู�กัน ของรัฐบาลในหลายประเทศท่ีจะสร�างความเข�มแข็ง ต�องหารือ และดูจากรูปแบบ
วิธีการแก�ไข สิ่งท่ีเห็นชัดท่ีเราพยายามปกปoองสิทธิชาวนา เกษตร ท่ีนํามาซ่ึงความหวังความเปลี่ยนแปลง 
 
 



วันพุธท่ี 17 ถึง วันศุกร�ท่ี 19 ตุลาคม 2555  
 
สมาชิก 1,000 คน ท้ังผู�หญิงและผู�ชาย ท่ีเป-นตัวแทนขององคlกรของประชาชนจาก เอเชียและยุโรป เข�าร.วม
การประชุม Asia-Europe People’s Forum9; Vien6ane, Lao PDR ภายใต�ชื่อ "ความเป-นปuกแผ.นของคน
กับความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน: ท�าทาย การพัฒนาท่ีไม.ยุติธรรมและไม.เท.ากัน, Building States of 
ประชาชนเพ่ือประชาชน " AEPF9 tackled ประเด็นหลักหรือวิชั่นของผู�คนซ่ึงเป-นตัวแทนของความหวัง 
AEPF ของพลเมือง ประเทศสมาชิก ASEM และชุมชนท่ีพวกเขาอาศัย 
 
แม�จะมีความล�มเหลวของนโยบายการค�าเสรีกฎระเบียบของตลาดและการแปรรูปของรัฐบาล แต.ยังคงเฉยต.อ
มติท่ีจับต�องได�มากข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพ้ืนฐาน แทนท่ีจะตอบสนองความต�องการของผู�คน
และตอกย้ําท�องถ่ินเศรษฐกิจหลายร�อยพันล�านยู 

• ASEM9 เป-นโอกาสทางประวัติศาสตรlสําหรับรัฐบาลในการดําเนินการทันเวลาและมีการตัดสินใจท่ี
จําเป-น 

• ในช.วงหลายทศวรรษท่ีผ.านมาเป-น ความต�องการและสิทธิของประชาชนทุกคน เราต�องไปไกลกว.า
การวิเคราะหlและการตอบสนองท่ีมุ.งเน�นท่ีมาตรการระยะสั้นจากสถาบันการเงินท่ีได�รับประโยชนl
น�อยและ บริษัท ขนาดใหญ. 

• ความต�องการการเปลี่ยนแปลงและนโยบายคนเป-นศูนยlกลางและการปฏิบัติใหม. 

• รัฐบาลและประชาชนของเอเชียและยุโรปของเรามีความรับผิดชอบท่ีจะเปลี่ยนอนาคตทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองของเรา 

• เพ่ือให�เราทุกคนสามารถมีชีวิตอยู.ในความสงบความปลอดภัยและศักด์ิศรี 

•  เราทุกคนต�องมีความรับผิดชอบต.อการทํางานร.วมกันในการสร�างและใช�ความคิดสร�างสรรคlท่ี
จําเป-นสําหรับการกู�คืนคนเป-นศูนยlกลางและการเปลี่ยนแปลง 

 
ดังนั้นเราจึงเรียกร-องให-รัฐบาลท่ีเป"นสมาชิกของอาเซมในการดําเนินการตอบสนองคนเป"นศูนย�กลาง 

• ในการเกิดวิกฤตในป{จจุบันอย.างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ  

• คนยากจนและคนด�อยโอกาส ต�องได�รับความจําเป-นเร.งด.วน  

• รัฐบาลต�องทํางานกับประชาชนในการพัฒนาและดําเนินการตามนโยบายท่ีจะนําไปสู.ประชาธิปไตย  

• บนพ้ืนฐานของการเคารพความเท.าเทียมทางเพศของเรา  

• สภาพแวดล�อมและสิทธิพ้ืนฐานของมนุษยl  
 

 



รัฐบาลท่ีเป"นสมาชิกจะรับรู-ปDญหาต&อไปนี้ 
จากประสบการณlโดยผู�คนท่ัวเอเชียและยุโรป มีประวัติศาสตรlท่ีสําคัญ เข�าในจุดท่ีชัดเจน ท่ีความไม.เท.าเทียม
กัน, ความรุนแรง, ความอยุติธรรม, และความยากจน การนําเสนอมักจะเป-นเรื่อง วิกฤติการเงิน เป-นส.วน
หนึ่งของความเป-นจริง, อาหาร, พลังงาน, สภาพภูมิอากาศ, ความม่ันคงของมนุษยl และสิ่งแวดล�อมท่ีมีอยู.
แล�วถูกทําลาย, ประกอบกับความยากจน ท่ีถูกกีดกันในชีวิตประจําวัน, พ้ืนฐานของผู�หญิง ผู�ชาย และเด็ก 
นับล�านท่ัวเอเชียและยุโรป มีช.องว.างระหว.างคนรวยและคนจนมากข้ึน, ตลอดจนการเข�าถึงทรัพยากรโอกาส
ทํามาหากิน, และบริการพ้ืนฐานท่ีไม.เท.ากัน  
 
1. การคุ-มครองทางสังคมสากลและการเข-าถึงบริการท่ีจําเป"น ท่ัวโลกเพียงร�อยละ 20 ของคนท่ีมีการเข�าถึง
การปoองกันทางสังคมครอบคลุมในเกือบทุกประเทศในเอเชียท้ังหมด การคุ�มครองทางสังคมและการเข�าถึง
บริการท่ีจําเป-นเป-นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  

• หลังจากปU 2015 ต.อไปนี้รัฐมีหน�าท่ีท่ีจะต�องแข็งขันส.งเสริมคุ�มครองและสิทธิเหล.านี้ตอบสนอง จาก
เปoาหมายการพัฒนาสหัสวรรษใหม.สําหรับรัฐบาล  

• ออกกฎหมายท่ีครอบคลุมกระแสสังคม 

• นโยบายท่ีจะส.งเสริมการคุ�มครองทางสังคมสากลบนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 

•  ระบบปoองกันกระแสสังคมเป-นชุดในวงกว�าง 

• การบริการท่ีมีการรักษาความปลอดภัยทางสังคม 

• ความช.วยเหลือสังคมสิทธิแรงงานและบริการสังคมท่ีครอบคลุมประชากรท้ังหมด 

• ปoองกันและลดความยากจน  

• ปกปoองบุคคลกับความเสี่ยงจากสถานการณlของการเจ็บป}วยพิการ 

• การว.างงานวัยชรายกเว�นค.าใช�จ.ายด�านการรักษาพยาบาลท่ีสูง 
 
เราขอเรียกร-องรัฐบาลของเรา 
1 ตรากฎหมายและการคลังมีความปลอดภัยระบบการปoองกันทางสังคมท่ีเป-นสิทธิตามสากล 

• ช.วยให�การคุ�มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสําหรับทุกคน รวมถึง: สิทธิในการทํางาน, อาหาร, บริการท่ี
จําเป-น เข�าถึงสุขภาพถ�วนหน�าและคุณภาพและการดูแลสุขภาพการเจริญพันธุl, การศึกษา, การ
สุขาภิบาลและน้ําพลังงานและอาคารสาธารณะท่ีดีและราคาไม.แพง 

• ประกันสังคม (บํานาญท่ีอาศัยอยู.สําหรับผู�สูงอายุและคนพิการ, เงินอุดหนุนเด็ก) 

• ประกันด�วยความเป-นธรรมกับความเสี่ยงของการว.างงานเจ็บป}วยและภัยพิบัติทางการเกษตร 
2 พัฒนานโยบายการคลังในประเทศเพียงพอสําหรับการคุ�มครองทางสังคมสากลระบบภาษีท่ีเหมาะสม 



3 ทํางานผ.านอาเซียนเพ่ือนํามาวาระทางสังคมท่ีจะรวมuniversalisation การคุ�มครองทางสังคมและ deco 
modification จากสินค�าท่ีจําเป-นและบริการ 
4 ให�สัตยาบันและใช�อนุสัญญาสหประชาชาติว.าด�วยสิทธิของคนพิการและความกังวลหลักในความพิการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห.งชาติและท�องถ่ินเน�นควรอยู.บนเพ่ิมขีดความสามารถคนพิการและองคlกรของ
พวกเขาเพ่ือให�แน.ใจว.ามีส.วนร.วมกันและการรวมเต็มรูปแบบในทุกประการของ ชีวิต 
5 ตรวจสอบให�แน.ใจเปลี่ยนจากความรับผิดชอบต.อสังคมขององคlกรเพ่ือความรับผิดชอบต.อสังคมขององคlกร
ท่ีเน�นปoองกันการฟoองคดี ตามอนุสัญญาว.าด�วยการขจัดทุกรูปแบบเลือกปฏิบัติต.อสตรี (CEDAW) 
 
2. ท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การท.องเท่ียวเป-นอุตสาหกรรมขนาดใหญ.และผลักดันสําคัญ
ของโลกาภิวัตนl กับการเจริญเติบโตของการท.องเท่ียวท่ีมีสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
ของชุมชนท�องถ่ินมักจะถูกทอดท้ิง และละเมิดโดยเฉพาะอย.างยิ่งของชุมชนยากจนและอ.อนแอ พวกเขาเห็น
ท่ีดินและทรัพยากรของพวกเขาถูกจัดสรรโดยอุตสาหกรรมการท.องเท่ียวในขณะท่ีพวกเขามักจะไม.ได�พูดใด ๆ 
ในการพัฒนาท่ีมีผลต.อชีวิตของพวกเขา  
เราขอเรียกร-องรัฐบาลของเรา 

1 ต.อต�านท่ีดินและทรัพยากรโลภและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ใช�แนวทางสมัครใจเก่ียวกับการกํากับ
รับผิดชอบครอบครองท่ีดินประมงและป}าไม�  
2 สนับสนุนกระบวนการท่ีกําลังดําเนินอยู.ในระดับสหประชาชาติของการรับรู�สิทธิของชาวนา  
3 เคารพสิทธิมนุษยชนในการค�าของตนการเกษตรพลังงาน, การพัฒนา, ท่ีดิน, สิ่งแวดล�อมและน้ํานโยบาย 
เกษตรเชื้อเพลิงเปoาหมายภายใต� Directive พลังงานทดแทน 
4. เคารพสิทธิของชนพ้ืนเมืองไปยังดินแดนของพวกเขาและทรัพยากรเป-นวัสดุพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม 
 
3. อธิปไตยด-านอาหารและย่ังยืน อธิปไตยทางอาหารได�ตระหนักถึงเป-นทางเลือกให�รูปแบบทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม อธิปไตยทางอาหารจะข้ึนอยู.กับสิทธิของประชาชนท่ีจะกําหนดอาหารการเกษตร
ของตนเองปศุสัตวlและประมงระบบเป-นอิสระจากกองกําลังตลาดต.างประเทศ มันถูกเรียกว.าสําหรับ
เกษตรกรชาวนา pastoralists, ชาวประมงพ้ืนบ�าน, ชนพ้ืนเมืองสตรีเยาวชนในชนบทและพันธมิตรของ
พวกเขาท่ัวทุกมุมโลก  
1. มุ.งเน�นความต�องการผลิตอาหารขนาดเล็กของผู�หญิงในชนบทและชนพ้ืนเมือง ท�องถ่ินและระดับชาติ 
2. แผนพัฒนาอย.างเต็มท่ีจะต�องยอมรับสิทธิของชุมชนท�องถ่ินเพ่ือการดํารงชีวิตท่ียั่งยืนและอธิปไตยทาง
อาหาร  
3. พวกเขาควรจะปกปoองและเคารพการเข�าถึงของผู�คนในดินแดนน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ 



4. ควบคุมการเก็งกําไรอาหารโดยธนาคารและผู�ค�าตลาดการเงินเป-นเรื่องเร.งด.วน โดยผ.านการออก
กฎหมายเพ่ือให�ม่ันใจว.าทุกสัญญาซ้ือขายล.วงหน�าจะผ.านการแลกเปลี่ยน และการควบคุม 

 
4. การผลิตพลังงานอย&างย่ังยืนและ การฝ#กอาชีพเพียงแค&ทํางานและย่ังยืน 
เราขอเรียกร-องรัฐบาลของเรา 
1 เปลี่ยนระบบการผลิตและการบริโภคท่ีมุ.งเน�นการขยายตัวต.อเนื่อง 
2.ตรวจสอบให�แน.ใจสภาพแวดล�อมทางการเมืองท่ีผู�คนสามารถมีส.วนร.วมได�อย.างม่ันใจ  
3. พัฒนาและดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพนโยบายสังคมท่ีเป-นธรรมและมาตรการเพ่ือส.งเสริมการใช�พลังงาน
หมุนเวียน 
4.  ส.งเสริมวิธีการสิทธิมนุษยชนในการกํากับของธรรมชาติ 
5. ออกกฎหมายและดําเนินการตามแผนของเสียชาติ 
6. ตระหนักสิทธิของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ีป}าไม�และความสามารถในการใช�งานและยั่งยืนในการ
จัดการทรัพยากรป}าไม�  
 
5. การทํางานและวิถีชีวิตท่ีย่ังยืน การเปลี่ยนแปลงอย.างมากในบริบทของการทํางานและในรูปแบบของการ
ใช�แรงงานและการจ�างงานท่ีจะเกิดข้ึนท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยเฉพาะในวิกฤตหนี้ในยุโรปและการ
ดํารงชีวิตของวิกฤตในเอเชียท่ีเกิดจากการลงทุนมากข้ึน  การย�ายถ่ินในประเทศและระหว.างประเทศท่ีมีความ
เสี่ยงของการค�ามนุษยl, จะเพ่ิมข้ึนในเอเชียรวมท้ังในยุโรป รูปแบบทางการสัญญาไม.มีการปoองกันอันตราย
ของแรงงานซ่ึงเป-นท่ีโดดเด.นในเอเชีย ความจําเป-นในการลดค.าใช�จ.ายแรงงานจะรวมแนวโน�มการจ�างงานตํ่า
ยืดเยื้อและไม.ปลอดภัย แนวคิดของความยุติธรรมในการทํางานมีไปไกลกว.ากฎระเบียบและข�อบังคับสําหรับ
แรงงานยืดเยื้อและรวมถึงการทํางานนอกตลาดท้ังหมดสมดุลความไม.เท.าเทียมกันระหว.างหญิงและชาย
ทํางานดูแลและงานอุตสาหกรรมและปกปoองชุมชนท�องถ่ินและสิทธิของแรงงานข�ามชาติ มันเป-นสิ่งจําเป-นท่ี
จะคิด 
เราขอเรียกร-องรัฐบาลของเรา 
1 ให�สัตยาบันถ�ายังไม.ให�สัตยาบัน, อนุสัญญา ILO ในการจัดระเบียบและสิทธิท่ีจะเจรจาต.อรอง, มาตรฐาน
แรงงานหลัก (CLS) 
2 ตระหนักว.าคนงานท้ังหมดโดยไม.คํานึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายของพวกเขามีสิทธิท่ีจะสิทธิ
แรงงานรวมท้ังสิทธิท่ีจะจัดต้ังและ / หรือเข�าร.วมกับสหภาพแรงงานและการเจรจาต.อรอง 
3 ดําเนินการตามนโยบาย redistributive มากข้ึนรวมท้ังค.าจ�างข้ันตํ่าและระบอบการปกครองภาษีก�าวหน�า 
4 นโยบายเก่ียวกับการเท.าเทียมกันทางเพศต�องครอบคลุมท้ังตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ 
5 ทํางานร.วมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมและองคlกรแรงงานเพ่ือพัฒนาคนเป-นศูนยlกลางกฎบัตรอาเซียน 
 



6. การรักษาความปลอดภัยความสงบสุขและความเป"นป#กแผ&นของคนเป"นปDจจัยพ้ืนฐานสําหรับการลด
ความยากจนและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

1. ส.งเสริมสันติภาพและความม่ันคงของมนุษยlการพัฒนาท่ียั่งยืนได�โดยสาเหตุของความขัดแย�งท่ี
รุนแรง 

2. ปฏิสัมพันธlใช�กฎหมายระหว.างประเทศและภูมิภาคร.วมมือ 
3. สร�างระหว.างภูมิภาคกลไกการแก�ไขความขัดแย�งในการพัฒนาวิสัยทัศนlร.วมกันในนโยบาย

ต.างประเทศและการรักษาความปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการเคารพอธิปไตยของชาติและสิทธิ
มนุษยชน 

4. 1325 UNSC ท่ีตระหนักถึงความเป-นผู�หญิง ได�รับผลกระทบจากความขัดแย�ง 
5.  ตัดค.าใช�จ.ายทางทหารท่ีเป-นหนี้ค.าใช�จ.ายของโปรแกรมสุขภาพและการศึกษา 
6.  พัฒนาและสนับสนุนกลไกการรักษาแผลและความสมานฉันทlทางสังคมเป-นส.วนหนึ่งของการฟ��นฟู

ความขัดแย�ง  
 
 

โดย นางสาวอาภาณี  มิตรทอง 
ผู�จัดการโครงการภายในประเทศ 

         องคlการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ�ก 
 


