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ພາກເພີ່ມເຕີມ ຂ:

ການໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິ
ທາງສະພາບແວດລ້ອມ

ສິດທິມະນຸດ ແລະ ບາງຄັ້ງສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມ (ສິດໃນຄວາມປອດໄພ, ສິດທາງ
ສຸຂະພາບແວດລ້ອມ) ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍຂອງຫຼາຍໆປະເທດ. ປຶ້ມຫົວນີ້ຈະ
ລວມເອົາຫຼາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຜູ້ຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງຊຸມ
ຊົນຂອງພວກເຂົາ, ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປົກປັກຮັກສາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ໃນພາກນີ້ ຂ ອງປຶ້ ມ ແມ່ ນ ລວມເອົ າ ຂໍ້ ມູ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ວິ ທີ ໃ ຊ້ ກ ານປະເມີ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ທາງສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ລະບົບກົດໝາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ທ່ານ.
ຊຶ່ງມັນຈະລວມໄປເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາ
ກົນ ຖ້າວ່າສານທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ສານແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງ
ທ່ານໄດ້.
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະ
ພາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຈາກກຸ່ມ
ບໍລິສັດ ຫຼື ລັດຖະບານທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຫຼື ການດຳເນີນໂຄງການ
ພັດທະນາຕ່າງໆ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງໄພອັນຕະຫຼາຍທີ່ພວກເຂົາຈະເປັນຕົ້ນເຫດ. ໂຄງ
ການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະມາແທນທີ່ຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຕ້ອງຈາກດິນແດນຂອງ
ພວກເຂົາໄປ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງມົນລະພິດອັນຮ້າຍແຮງ, ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາ
ລະນະຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ ຫຼື ມັນຜະລິດສານພິດເຄມີທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ທາງສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ລ້ວນແຕ່ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດທາງສິດທິມະນຸດ
ແລະ ສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມນຳ.
ກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ໆ ບາງຄັ້ງແມ່ນມີເງິນຫຼາຍ ແລະ ມີອຳນາດທີ່ພວກເຂົາສາມາດ
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ປ້ອງກັນລັດຖະບານບໍ່ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ກົດໝາຍບັງຄັບທີ່ຄວນຈະປົກປ້ອງຕົວຂອງທ່ານ.
ເມື່ອກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດບໍ່ມີຜົນ, ມັນຕ້ອງມີກົດໝາຍສາກົນທີ່ອາດ
ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້.
ແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າຄົນເຮົາມີສິດທາງສະພາບແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດ້ກ່ຽວພັນກັບ
ຂອບເຂດໃໝ່ຂອງກົດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນນິຍາມຂອງສິດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ວິທີທາງທີ່ພວກ
ເຂົາໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນຍັງຄົງສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງໃຫ້ທຸກສະ
ໜາມຮົບທາງກົດໝາຍເພື່ອສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ເພາະວ່າອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາໄດ້ເປັນສາເຫດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການທຳ
ລາຍສະພາບແວດລ້ອມ, ລັດຖະບານຂອງຫຼາຍປະເທດ, ຫົວໜ່ວຍອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆ ແລະ
ບໍ ລິ ສັ ດ ຕົ ວ ແທນການພັ ດ ທະນາໃນປັ ດ ຈຸ ບັ ນ ນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ຖື ກ ຮຽກຮ້ ອ ງໂດຍທ າງກົ ດ ໝ າຍ
ໃຫ້ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ະຫົບຂ
 ອງໂຄງການຕ່າງໆກ່ອນຈະເລີ່ມໂ
 ຄງການ. ໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈ
ແລະ ໃຫ້ມີເຄື່ອງມືການວາງແຜນທີ່ຮຽກວ່າ ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດ
ລ້ອມ ຫຼື ອີໄອເອ (EIA).
ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນອະທິບາຍເຖິງວຽກ
ງານຂອງໂຄງການໜຶ່ງເຊັ່ນ: ການສ້າງທາງ, ບໍ່ແຮ່, ສະໜາມບິນ ຫຼື ການພັດທະນາອຸດສະ
ຫະກຳອື່ນໆ ຊຶ່ງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ແຜ່ນດິນ, ນ້ຳ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດທີ່ຢູ່
ໃນເຂດນັ້ນດ້ວຍ. ມັນອາດຈະຍັງເບິ່ງຄືກັບວ່າເປັນບັນຫາຂອງສັງຄົມເຊັ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຂອງຄົນ ແລະ ທັງຍັງເປັນການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທາງວັດທະນາທຳ ເຊັ່ນປະເພນີທາງ
ດ້ານການດຳລົງຊີວິດ, ສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ສັກກາລະທາງຈິດໃຈ ທີ່
ສຳຄັນ ແລະ ອື່ນໆ. ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ ຍັງຕ້ອງແນະ
ນຳໃຫ້ດຳເນີນການໄປໃນທາງທີ່ມີຜົນເສຍຫາຍໜ້ອຍ ສຳລັບການເຮັດວຽກໃຫ້ສຳເລັດຜົນ
ຖ້າໂຄງການຈະດຳເນີນຕໍ່.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ (EIA) ອາດຈະເຮັດວຽກສຳເລັດ
ໄດ້ດວ
້ ຍການຮ່ວມມືກນ
ັ ໃນກຸມ
່ ຂ
 ອງພວກເຮົາເ ອງ ຫຼື ອາດເຮັດວ
 ຽກສຳເລັດດ້ວຍການຮ່ວມມື
ກັນກັບຊຸມຊ
 ົນອື່ນ ຫຼື ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ (ສຳລັບເ ລື່ອງຕົວຢ
 ່າງກ່ຽວກັບວ່າສອງຊຸມຊົນ
ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ (EIA), ເບິ່ງໜ້າ 573 ແລະ
681.)
ແຕ່ວ່າສ
 ຸດທ
 ້າຍແລ້ວແມ່ນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບກ
 ານຕັດສ
 ິນໃ
 ຈຂອງລັດຖ
 ະບານວ່າແຕ່ລ
 ະໂຄງ
ການຈະໄດ້ດຳເນີນກ
 ານຈິງບໍ?

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ.

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມຈະກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສອງກິດຈະກຳພື້ນຖານ
ເຊັ່ນ:
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1. ສຶກສາເບິ່ງຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແລະ ຂຽນບົດລາຍງານທີ່ອະທິບາຍເຖິງຜົນ
ກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍລິຫານ
ໂຄງການ ແລະ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ.
2. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ມີຜົນກະທົບເຮັດການປະເມີນ
ໂຄງການກ່ອນຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດວຽກງານ.
ໂຄງການການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມຈະເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດນັ້ນກໍ່ຕໍ່
ເມື່ອປະຕິບັດຕາມຫຼັກການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ (ເບິ່ງໜ້າ 39). ຖ້າວ່າໂຄງການປະເມີນຜົນກະ
ທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມສະແດງອອກເຖິງຜົນເສຍຫາຍໃນຫຼາຍໆດ້ານຈາກໂຄງການ,
ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ນັ້ນຄວນຈະຕ້ອງຢຸດສະງັກລົງ ຫຼື ປ່ຽນແຜນການໃໝ່. ແຕ່ວ່າໂຄງ
ການການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການ
ປະກົດຜົນເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນ
ເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄົນ ແລະ ຕໍ່ສະພາບແວດ
ລ້ອມໃນປະຈຸບັນນີ້ ຫຼື ໃນອະນາຄົດ.
ມັນສາມາດຊ່ວຍສະມາຊິກໃນຊຸມ
ຊົນໃນການສອບຖາມຜູ້ຮູ້ຢູ່ມາຫາ
ວິທະຍາໄລ ຫຼື ອົງການເພື່ອອ
 ະທິ
ບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ (EIA)
ແລະ ຜົນກະທບ
ົ ຂອງມັນພ້ອມ.
ຫຼ າ ຍໆບໍ ລິ ສັ ດ ໄດ້ ຂ ຽນບົ ດ
ລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
ທາງສະພາບແວດລ້ອມກ່ອນທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼາຍກວ່າການຂຽນກ່ຽວກັບ
ການເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນ. ບາງຄັ້ງບໍລິສັດຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການ
ປະເມີນຜົນທາງສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ພວກເຂົາຈັດກອງປະຊຸມທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຂົ້າຮ່ວມ. ເມື່ອເກີດມີຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຮີບຮ້ອນໃນການດຳເນີນວຽກໂດຍຕົວແທນບໍລິສັດ ຫຼື
ໜ່ວຍງານລັດຖະບານໜຶ່ງໆ ຊຶ່ງມັນໄດ້ນຳໄປສູ່ສະຖານະການທີ່ໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນ
ວຽກໃນລະຫວ່າງທີ່ຊຸມຊົນລົນນະລົງໃຫ້ເຊົາດຳເນີນການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນຜົນ
ກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມສາມາດເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ສຳຄັນອີກ ອັນໜຶ່ງສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ
ລັດຖະບານທີ່ຈະປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງການພັດທະນາທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີມາແລ້ວ.

ອິດທີພົນຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ.
ການຮັບເອົາຂໍ້ມູນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ບໍ່ແມ່ນມາແຕ່ບໍລິ
ສັດບ່ອນດຽວ) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ເວລາເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຜົນກະທົບ
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ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ທັງໝົດນັ້ນແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງການຝຶກຝົນຄວາມເໝາະສົມຂອງ
ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ., ການຕັດສິນໃຈ
ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນເຮັດໄປແລ້ວກ່ອນເວລາທີຜ
່ ຄ
ູ້ ນ
ົ ທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄຳເວົ້າ.
ກ າ ນ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ກັ ບ ຂ ະ ບ ວ ນ
ກ າ ນ ໆ ປ ະ ເ ມີ ນ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ທ າ ງ ສ ະ
ພາບແວດລ້ອມ ສາມາດຊ່ວຍທາງການ
ສຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງຊຸມຊົນ
ຂອງທ່ານໃຫ້ມີການປ້ອງກັນທາງສຸຂະ
ພາບ ແລະ ຊັພະຍາກອນໃນໄລຍະຍາວ
ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນໄປ
ບໍໄ
່ ດ້ສະເໝີໄປ ທີຈ
່ ະຍຸດໂຄງການທີເ່ ປັນ
ອັນຕະລາຍກໍ່ຕາມ, ການໃຫ້ການສຶກ
ສາ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ວຽກງານທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ກັບການປະເມີນຜົນທາງສະພາບແວດ
ລ້ ອ ມຈະສາມາດຊ່ ວ ຍປ້ ອ ງກັ ນ ຊຸ ມ ຊົ ນ
ຂອງທ່ານ.

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການການ
ປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ຊຸມຊົນຕ່າງໆສາມາດຮຽກຮ້ອງໃນໂຄງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດ
ລ້ອມ. ບາງຄັ້ງສານ, ລັດຖະບານ ຫຼື ຕົວແທນອົງການພັດທະນາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວແທນ
ຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນທາງສະພາບແວດລ້ອມ. ຜູ້ທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນ
ອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມ, ຫຼື ສາມາດຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ພັນທະມິດ ເຊັ່ນ: ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
ຫຼື ນັກກົດໝາຍ ເພື່ອນຳສະເໜີພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ. ຖ້າຕົວແທນຊຸມຊົນເຂົ້າຢູ່ໃນຂະບວນ
ການການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ, ພວກເຂົາຈະສາມາດລາຍງານຕໍ່ກອງ
ປະຊຸມຊຸມຊົນໄດ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດ. ການເຂົ້າຮ່ວມຍັງສາ
ມາດຊ່ວຍກໍ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວິທີ
ທາງທີ່ພວກເຂົາອາດສາມາດປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກໂຄງການ ຫຼື ປົກປ້ອງໂຄງການນຳ
ກັນອີກ.

ການຮັບເອົາບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມທັງໝົດ
ຊຸມຊົນຕ່າງໆ
ແມ່ນມີສິດເຫັນເອກະສານລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບ
ແວດລ້ອມທັງໝົດ. ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ບົດສະຫຼຸບ ຫຼື ເປັນພາກສ່ວນທີ່ແປ. ການລາຍງານການ
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ປະເມີ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງສະພາບແວດລ້ ອ ມແມ່ ນ ຈະປະກອບດ້ ວ ຍພາກສ່ ວ ນທີ່ ຮ ຽກວ່ າ
“ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມປອດໄພ”, “ຄວາມສ່ຽງທາງສັງຄົມ”, “ຄວາມສ່ຽງທາງສຸຂະພາບ”
ແລະ “ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດຄວາມສະອາດ”ສະເໝີ. ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຈະອະທິບາຍເຖິງ
ບັນຫາທີ່ບໍລິສັດບໍ່ມັກໃຫ້ການຮ່ວມມື, ໂດຍສະເພາະຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຕ່າງໆ. ຊຸມ
ຊົນ ແລະ ພັນທ
 ະມິດຕ
 ່າງໆຍັງສ
 າມາດໄຈ້ແຍກຄວາມຜິດພ
 າດທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນການປະເມີນ
ຜົນກະທົບທ
 າງສະພາບແວດລ້ວມ ຫຼືຂມ
ໍ້ ູນສ
 ຳຄັນທ
 ີ່ສູນຫ
 າຍໄປ.
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວ ໃນການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດ
ລ້ອມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍຈາກການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະ
ພາບແວດລ້ອມ, ສາມາດຖືກແບ່ງປັນກັບສື່ມວນຊົນ, ພະນັກງານລັດ ແລະ ສາທາລະນະຊົນ
ເພື່ອສ້າງສິ່ງຂັດຂວາງຕໍ່ໂຄງການທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ. ທ່ານກໍ່ຍັງສາມາດແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່າ
ນັ້ນກັບໜ່ວຍງານພາຍໃນຊາດ ຫຼື ຕ່າງຊາດເຊັ່ນສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງອາດຈະເກີດຜົນກົດ
ດັນເຂົ້າມາແທນທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ລັດຖະບານເພື່ອຕອບແທນຕໍ່ຊຸມຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸມຊົນຕໍ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ຊຸມຊົນຊາວນາຂະໜາດນ້ອຍຂອງຊາວຈຸນິນໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດປ່າໝອກໃນຮ່ອມພູຂອງພູຜາ
ແອນເດັດ(Andes)ໃນເອກວາດໍ ຜູ້ຄົນໃນເຂດນີ້ແມ່ນທຸກຍາກ ແຕ່ພວກເຂົາຫາລ້ຽງຊີບຈາກທຳມະຊ
າດມາເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີມາແລ້ວ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊາວຈູນນິນປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍຢ່
າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຂົາ: ບໍລິສັດໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທອງແດງ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາໃຕ້ໃນເຂດແດນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນເມື່ອບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງປະເທດຍີ່ປຸນໄດ້ເຂົ້າມາໃນເຂດນີ້ເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງບໍ່ແຮ່,
ຊາວຈູນິນໄດ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າທາງ
ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສ້າງໃຫ້ຄົນມ
 ີວຽກເຮັດງ ານທຳ ແລະ ນຳຄວາມຈະເລີນມ
 າສູບ້
່ ານ
ຂອງພວກເຂົາໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ມີຖະໜົນຫົນທາງໃໝ່ ແລະ ໂຮງຮຽນ ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນຈິ່ງຍອມ
ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາສຳຫຼວດຕໍ່;

ກ່ອນໜ້ານີ້ບໍ່ດົນປານໃດ,

ນວນຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍທີ່ ປົ ນ ຢູ່ ໃ ນນ້ ຳ ປະປາ
ແລະ

ໃນອີກບໍ່ດົນຊາວຈູນິນກໍ່ຈະພົບ

ວ່ າ ນ້ ຳ ປະປາຂອງພວກເຂົ າ ແມ່ ນ ປົ ນ
ເປື້ ອ ນໄປດ້ ວ ຍຂອງເສຍທອງແດງ.
ຕໍ່ມາປະຊາຊົນກໍ່ຈະປະສົບກັບບັນຫາ

ທາງບໍລິສັດໄດ້ພົບວ່າມີສານທອງແດງຈຳ

ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ. ມີຊາວບ້ານ
ບາງຄົນເລີ່ມຕົ້ນເຮັດໜັງສືພີມເພື່ອ
ກະຈາຍຂ່າວ ແລະ ວິທ
 ະຍຂ
ຸ ອງຊຸມ
ຊົນເ ພື່ອໃ
 ຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສິ່ງທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນ.

ກ່ຽວກັບໂລກຜີວໜັງລອກ ແລະ ບັນຫາ
ທາງສຸຂະພາບອື່ນໆອີກ.
ຊຸມຊົນແຫ່ງນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບໍ່ລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຢຸດການ
ສ້າງມົນລະພິດນັ້ນ ແຕ່ທາງບໍລິສັດປະຕິເສດ, ດັ່ງນັ້ນປະຊາຊົນຊາວຈູນິນ
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ພາກເພີ່ມເຕີມ ຂ: ການໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ໄດ້ລົງມືຕໍ່ຕ້ານກັບພວກບໍລິສັດນັ້ນ. ເມື່ອນັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ບໍ່ຢູ່ໃນວັນພັກ, ຊາວບ້ານເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນພັກຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

ແລ້ວນຳເອົາເຄື່ອງມືຕ່າງໆ,

ເຄື່ອງຕົບ

ແຕ່ງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ມີຄ່າໄປໂດຍປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຝົ້າບ່ອນພັກໄວ້ ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຈູດ
ບ່ອນພັກ. ທາງບໍລິສັດໄດ້ຮັບຂ່າວ ແລະ ໄດ້ຖອນໂຕອອກ ແລະ ຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ຂາຍບໍ່ແຮ່ໃຫ້ກັບບໍລິ
ສັດທີ່ມາຈາກປະເທດການາດາ.
ບໍລິສັດການາດາໄດ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເພື່ອແບ່ງແຍກຊຸ່ມຊົນຊາວຈູນິນອອກຈາກກັນ.

ພວກ

ເຂົາໄດ້ໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອຊື້ດິນກັບປະຊາຊົນຈູນິນ. ມີຄົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຂາຍດິນໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຂົາ ແຕ່ສ່ວນທີ່ເຫຼື່ອແມ່ນປະຕິເສດ. ທາງບໍລິສັດຮູ້ດີວ່າດ້ວຍສາເຫດນີ້ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ທາງບໍລິສັດກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງທ່ານໝໍລົງມາເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບແຕ່ທ່ານໝໍຈະປົວແຕ່ສະເພາະຜູ້ທີ່ລົງ
ລາຍເຊັ່ນເຫັນດີນຳການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເທົ່ານັ້ນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບແບບບໍ່ຍຸຕິທຳໄດ້

ແຜ່ລາມອອກໄປ, ອົງກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງທ
 ້ອງຖິ່ນໄ
 ດ້ຂໍຄວາມສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງສ
 ະຖານີອານາໄມ
ຂອງຊຸມຊ
 ົນ.
ກົດໝາຍໃນເອກວາດໍ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ກ່ອນທີ່ໂຄງການການພັດທະນາໃດໆຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຊາວບ້ານໄດ້ຮູ້ດີວ່າ ຖ້າໂຄງການການປະເມີນຜົນ
ກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມບໍສ
່ າມາດເຮັດຢ
າ
່ ງຖກ
ື ຕ
ອ
້ ງ, ລັດຖະບານຈະບໍອ
່ ະນຸຍາດໃຫ້ມກ
ີ ານຂຸດ
ຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ພວກເຂົາກໍ່ຍັງຮູ້ອີກວ່າ ການປະເມີນຜົນທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັດຊື່ ຈະສະແດງເຖິງ
ວິທີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ທອງແດງທີ່ຜັກດັນໃຫ້ຜູ້ຄົນຍົກຍ້າຍອອກໄປ, ເພາະມົນລະພິດທາງອາກາດ. ການ
ເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ການປົນເປື້ອນຈາກທາດເຄມີຕ່າງໆໃນນ້ຳ, ໂລຫະ
ໜັກຕ່າງໆ ແລະ ຂອງເສຍຈາກສານພິດຕ່າງໆ.
ຊາວບ້ານຈູນນ
ິ ໄດ້ຮຽນຮູວ
້ ທ
ິ ໃ
ີ ຊ້ກດ
ົ ໝາຍເພືອ
່ ຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ. ພາຍ
ຫຼັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ອ້າງສິດວ່າມັນເປັນໄປຕາມການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມແລ້ວ,
ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດວ່າມັນບໍ່ສົມບູນເທື່ອ.
ປະຊາຊົນຈູນນ
ິ ກໍຍ
່ ງັ ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍທາງກົງ, ເຊັນ
່ ປະຕິເສດທີຈ
່ ະອະ
ນຸຍາດໃຫ້ບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຂົ້າມາໃນເຂດນັນ
້ ໂດຍການກີດຂວາງທາງລົດ. ຜູນ
້ ຳຊຸມຊົນໄດ້ປະ
ກາດໃຫ້ເຂດເທດສະບານທັງໝົດເປັນເຂດຫ້າມຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ໂດຍການໃຊ້ຍຸດ

ທະວິທີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຊາວຈູນິນສາມາດປົກປ້ອງບໍ່ແຮ່ທອງແດງນີ້ໄວ້ຈາກການ
ທຳລາຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ປ່າທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຂອງ
ພວກເຂົາໄວ້.

ພາກເພີ່ມເຕີມ ຂ: ການໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມ

ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານໂດຍຊຸມຊົນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານ ໂດຍຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນ
ຢູ່ໃນບ້ານ, ເມືອງ ຫຼື ເຂດອື່ນໆ ໄດ້ເຂົ້າໃຈໂດຍພື້ນຖານຂອງຫົນທາງທີ່ພວກເຂົາໃຊ້, ປົກ
ປ້ອງມັນ ແລະມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບຊັບພະຍາກອນເຊັ່ນ: ອາກາດ, ອາຫານ, ນ້ຳ, ສັດ, ຜະລິດຕະພັນ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພືດທີ່ເປັນຢາ, ສະຖານທີ່ສັກກາລະບູຊາ, ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ນີ້ກໍ່ສາມາດ
ສ້າງເປັນຂະບວນການສຳຫຼບ
ັ ການແກ້ໄຂຂໍຂ
້ ດ
ັ ແຍ່ງ ແລະ ຄວາມເຂົາ
້ ໃຈຜິດໃນສັງຄົມຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະພາບ
ກັນເພື່ອສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ຕໍ່ລັດຖະບານເອງ. ມັນກໍ່ຍັງສາມາດຊ່ວຍລະດົມ
ພົ ນ ເພື່ ອ ປະເຊີ ນ ໜ້ າ ກັ ບ ອຸ ດ ສະຫະກຳຊຶ່ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ດີ ຂ ອງການແບ່ ງ ແຍກລະຫວ່ າ ງຄົ ນ
ຕໍ່ກັບການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດຈາກແຫຼ່ງນ້ຳ, ໄມ້ທ່ອນ, ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງຊັບ
ພະຍາກອນອື່ນໆຂອງພວກເຂົາ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານໂດຍຊຸມຊົນແມ່ນທຳມະ
ດາຄືກັນກັບການປຶກສາຫາລືເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການ
ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບວິທໃີ ນການປ້ອງກັນພວກເຂົາທີດ
່ ທ
ີ ສ
່ີ ດ
ຸ ຈາກການຫາຜົນປະໂຫຍດ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານ ໂດຍຊຸມຊົນທີ່ສັບສົນກວ່າແມ່ນ
ຈະລວມໄປເຖິງການສ້າງແຜນທີລ
່ າຍລະອຽດຕ່າງໆ, ການດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ການ
ສ້າງພັນທະມິດກັບຊຸມຊົນເພື່ອນບ້ານຕ່າງໆ ແລະ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານໂດຍຊຸມຊົນແມ່ນແຕກ
ຕ່າງຈາກການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດຳເນີນໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ຫຼື ຈາກ
ລັດຖະບານຕ່າງໆ. ມັນອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງຂະ
ບວນການປະເມີນຜົນທາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນທາງການ ເພາະວ່າມັນໄດ້ເພີ່ມຄວາມ
ສຳຄັນຫຼາຍກວ່າສິ່ງທີ່ຊຸມຊົນຄິດ, ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນ ແລະ ວັດທະນາທຳຂອງພວກເຂົາ
ຫຼາຍກວ່າການຫາປະໂຫຍດທາງຊັບພະຍາກອນ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບ
ແວດລ້ອມພື້ນຖານ ໂດຍຊຸມຊົນໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ມີຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງ
ແລະ ພາສາ “ທາງວິທະຍາສາດ” ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບ
ແວດລ້ອມແມ່ນບໍ່ພຽງ ແຕ່ເປັນການສັບສົນຕໍ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ມັນຍັງຖືກອອກ
ແບບໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນນຳ.
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສະພາບ
ແວດລ້ອມພື້ນຖານໂດຍຊຸມຊົນແມ່ນອີກວິທີທາງໜຶ່ງຂອງຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ວິທີທາງອື່ນໆທີ່ເຂົ້າ
ເຖິງຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້”.
ມີຫຼາຍໆກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້, ເຊັ່ນ ກິດຈະກຳການສ້າງແຜນວາດ (ໜ້າ15),
ລະຄອນທີ່ສະທ້ອນສັງຄົມ (ໜ້າ 19), ສຳຫຼວດເພື່ອສຸຂະພາບ (ໜ້າ 610), ກິດຈະກຳການ
ປ້ອງ ກັນອ່າງໂຕ່ງ (ໜ້າ196), ກິດຈະກຳຍ່າງເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ (ໜ້າ 480) ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໆທີ່ໄດ້
ພັດທະນາຜ່ານມາແລ້ວໂດຍຊຸມຊົນຂອງທ່ານມັນສາມາດສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການປະເມີນ
ຜົນກະທົບທາງສະພາບແວດລ້ອມພື້ນຖານໂດຍຊຸມຊົນ.
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ພາກເພີ່ມເຕີມ ຂ: ການໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິທາງສະພາບແວດລ້ອມ

ການດຳເນີນຄະດີຄວາມ
ທາງໜຶ່ ງ ທີ່ ສິ ດ ທິ ທ າງສະພາບແວດລ້ ອ ມ
ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຈະຊະນະຄະດີໄດ້ນັ້ນ
ແມ່ນຕ້ອງເດີນທາງໄປຂຶ້ນສານເພື່ອຟ້ອງຕໍ່
ບັ ນ ດາບໍ ລິ ສັ ດ ຕ່ າ ງໆທີ່ ກ ະທຳຜິ ດ ຕໍ່ ກົ ດ ໝາຍ
ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ກົດໝາຍສາກົນ. ຄະດີຄວາມທີ່

ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ
ພວກເຮົາຕ້ອງໃຊ້ກົດໝາຍ

ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບອຸດສາຫະກຳ
ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ສ້າງມົນລະພິດນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ປົກປ້ອງຜູ້ຄົນທີ່ມີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັນທີທັນໃດ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງປົກປ້ອງຜູ້ຄົນໃນສະຖານທີ່
ອືນ
່ ໆອີກ ແລະ ຄົນຍຸກໃໝ່ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ວ່າເພື່ອຢາກ
ໃຫ້ກົດໝາຍໄດ້
ຮັບຜົນ, ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດ
ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ!

ຄະດີຄວາມຈະຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງທ່ານບໍ່?
ຂະບວນການທາງກົດໝາຍແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍໆການຕໍ່ສູ້ສຳຫຼັບ
ຄວາມຍຸຕິທຳທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຕ່ວ່າຂະບວນການດຳເນີນຄະດີແມ່ນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ
ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ. ຖ້າວ່າຄະດີທຕ
ີ່ ໍ່ຕ້ານກັບບ
 ໍລສ
ິ ັດຕ
 ່າງຊາດ, ບາງ
ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນສ
 າມາດຊ່ວຍຫາທະນາຍຄວາມທີ່ບຕ
ໍ່ ້ອງຈ່າຍຄ່າຫ
 ຍັງ ກ
 ໍ່ໄດ້ (ເບິ່ງຂ
 ໍ້
ມູນກ
 ່ຽວກັບແ
 ຫຼ່ງຂ
 ໍ້ມູນ).
ເຖິງແມ່ນວ່າ ເມື່ອປະເທດໄດ້ມີກົດໝາຍເຂົ້າໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ສະ
ພາບແວດລ້ອມ, ມັນກໍ່ຍັງເປັນການຍາກທີ່ຈະເອົາຊະນະຄະດີຄວາມທາງກົດໝາຍໃນສານ
ໄດ້. ຖ້າວ່າກົດໝາຍບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເລື້ອຍໆ, ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມກໍ່ຈະບໍ່ອາດມີ
ສະຕິລະມັດລະວັງກຽມພ້ອມຕໍ່ກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້. ແລະ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມີອຳນາດຫຼາຍ, ການສໍ້ລາດວັງຫຼວງລະຫວ່າງກົດໝາຍ
ແລະ ນັກການເມືອງແມ່ນຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກເພື່ອອ້າງສິດ
ຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ວ່າໂຊກບໍ່ດີສະເໝີໄປມັນໄດ້ມີຫຼາຍຄະດີຄວາມທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ
ຫຼາຍກວ່າຄະດີຄວາມທີ່ສຳເລັດຜົນ.
ກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຄະດີຄວາມທີ່ຕໍ່ຕ້ານກັບກຸ່ມບໍລິສັດ, ອຸດສະຫະກໍາ ຫຼື ກັບລັດຖະ
ບານເອງ, ແມ່ນໃທ້ພ
 ິຈາລະນາວ່າມັນເ ປັນການດແ
ີ ລ້ວບ
ທ
ໍ ີ່ຈະຊົມໃ
 ຊ້ຊັບພ
 ະຍາກອນຂອງ
ຊຸມຊ
 ົນ. ລາຍລະອຽດຂອງບາງສິ່ງທ
 ີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາມີດັ່ງນ
 ີ້.

ຄິດກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ

ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຮູ້ຈຸດປະສົງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເຖິງໝາກຜົນຂອງຄະດີຄວາມຂອງເຮົາຢ່າງ
ແນ່ນອນກ່ອນ. ຈາກນັ້ນກໍ່ຕັດສິນໃຈວາງແຜນເຖິງວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກ້າວໄປເຖິງຈຸດປະສົງ
ທີ່ຕ້ອງການ. ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດ ຫຼືລັດຖ
 ະບານ ເພື່ອ:
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ກໍາຈັດ ແລະ ທຳຄວາມສະອາດນ້ຳມັນທີ່ຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ສານພິດອື່ນໆບໍ່?
● ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຕໍ່ດິນດອນຕ່ອນຫຍ້າ ຫຼື ຊັບ
ພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນບໍ່?
● ຍຸດເຊົາ ແລະ ອອກຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ ຫຼື ກັບປະເທດໄປບໍ?
● ຫຼີກລ
 ້ຽງມົນລ
 ະພິດແ
 ມ່ນອ
 ັນດ
 ັບໜ
 ຶ່ງ.
●

ໃນສະໜາມຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍສາມາດປຸກລະດົມ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງຊຸມຊົນ. ແຕ່ວ່າ

ການປະຕິບັດ ເຊັ່ນ ການຂວ້ຳບາດ (ການຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອ), ນັ່ງປະທ້ວງ, ເດີນຂະບວນ
ປະທ້ວງ ຫຼື ການລົນນະລົງໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສາທາລະນະຊົນອາດຈະນຳໄປສູ່ການເຈ
ລະຈາ ຫຼື ກຳນົດທາງການເມືອງໂດຍໄວ ແລະ ຫາງ່າຍກວ່າສະໜາມຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍທີ່
ຍືດເຍືອ
້ ຍາວນານ. ຈົງ່ ພິຈາລະນາ ຖ້າປະເພດຂອງການດຳເນີນຄະດີຈະງ່າຍກວ່າ ແລະ ມີປະ
ສິດທິພາບກວ່າສຳລັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເພື່ອຍອມຮັບມັນຫຼາຍກວ່າຄະດີຄວາມໜຶ່ງໆ. ແລະ
ກໍ່ຍັງພິຈາລະນາຕື່ມອີກ ຖ້າວ່າການໃຊ້ທັງດຳເນີນກົດໝາຍ ແລະ ການດຳເນີນການທາງກົງ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງທ່ານຊະນະໄດ້.

ຄະດີຄວາມຈະມີປະໂຫຍດບໍ່ ຖ້າວ່າຄະດີຄວາມໃນສານບໍ່ຊະນະ?
ແນ່ນອນທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຊະນະຄະດີຄວາມ ແຕ່ວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ຄະດີຄວາມ
ຂອງທ່ານຈະຊະນະ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍ ຖ້າບໍ່ຊະນະ
ຄະດີຄວາມ. ເຖິງວ່າຈ
 ະບຊ
ໍ່ ະນະຄະດີຄວາມໃນຂນ
ັ້ ສ
 ານສາມາດນຳສືມ
່ ວນຊົນໃຫ້ມາສົນໃຈ
ໃນບັນຫາຂອງຊຸມຊົນນັ້ນ ແລະ ແມ່ນແ
 ຕ່ສາມາດຮວມຕົວຫ
 ຼາຍໆກຸ່ມທ
 ີ່ມີຄວາມເຫັນບ
 ໍ່ເທົ່າ
ກັນເຂົ້າກ
 ັນໄ
 ດ້. ຖ້າວ່າຄະດີຄວາມມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ ການລ່ວງມະເມີດທາງສິດທິມະນຸດ, ຄະດີຄວາມແບບນີ້ແມ່ນຈະຊະນະໃນສານຂອງ
ປະເທດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ໜ່ວຍງານສາກົນ ເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະ
ການສາກົນ-ອາເມລິກາ ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຫຼື ສະຫະປະຊາຊາດ (ເບິ່ງໜ້າ 689). ຖ້າອົງ
ການເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ຈະເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາ
ຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ຍັງເປັນການໃຊ້ເວລາ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໄປນຳ.
ບາງຄັ້ງຄະດີຄວາມທີ່ບໍ່ຊະນະກໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງຕ່າງໆຮ້າຍແຮງລົງໄປອີກ. ໝາກ
ຜົນທີ່ບໍ່ດີອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ທະນາຍຄວາມຕ້ອງໄດ້ຄິດທົບທວນເຖິງຄະດີ
ຄວາມຕ່າງໆໃນອະນາຄົດກໍ່ບໍ່ຄວນຈະຊະນະສະເໝີໄປຄືກັນ. ສື່ທີ່ອອກມາໃນທາງລົບສາ
ມາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຄິດວ່າຊຸມຊົນຕ້ອງການເງິນ ຫຼື ລາງວັນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ ແລະ
ດັ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງອັນໃດກໍ່ຕາມ, ຄະດີຄວາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະສາມາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມໝົດສິນລະທຳ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການແບ່ງແຍກໃນຊຸມ
ຊົນ.
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ໃຜຈະເປັນຜູ້ນຳຄະດີຄວາມຂຶ້ນສານ?
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພອັນຕະລາຍເຊິ່ງອາດຈະເປັນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ຄົນ
ໃນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ຕ້ອງມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະດຳເນີນການ ແລະ ສົມທົບກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການເຮັດຄະດີຄວາມ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນຄະ
ດີຄວາມເພື່ອຮ້ອງຟ້ອງບໍລິສັດໃດໜຶ່ງໃນນາມຂອງຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍໄດ້ເວັ້ນ
ເສຍ ແຕ່ວ່າຜູ້ນັ້ນບໍ່ປະສົງເຂົ້າຮ່ວມກັບຄະດີຄວາມນັ້ນ.

ມີສິ່ງທີ່ປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍບໍ?
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະດີຄວາມຊະນະ ທ່ານຕ້ອງສາມາດພິສູດໄດ້ຄື:
● ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດທາງກາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ
● ໄພອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍ
ຖ້າວ່າມີຫຼັກຖານບໍ່ພຽງພໍໃນການພິສູດເລື່ອງນີ້, ຄະດີຄວາມອາດຈະເປັນໄປໃນທາງ
ເກີດອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າທາງດີ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນກະຈ່າງແຈ້ງຢູ່ແລ້ວວ່າບໍລິສັດກະທຳຜິດ
ຕໍ່ກົດໝາຍ, ໂດຍ ປາດສະຈາກຂໍ້ພິສູດວ່າພວກເຂົາເປັນສາເຫດຂອງໄພອັນຕະລາຍ ທ່ານກໍ່
ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ຈະນຳເອົາກໍລະນີແບບນີ້ໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານໄດ້ ແລະ ຫາກ
ວ່າທ່ານຝືນເຮັດທ່ານອາດຈະບໍ່ຊະນະຄະດີຄວາມໄດ້.

ຂໍ້ພິສູດມີບໍ?
ມີພຽງແຕ່ຂໍ້ພິສູດກໍ່ສາມາດນຳເອົາຄະດີຄວາມນີ້ຂຶ້ນສານໄດ້ມັນຈະມີປະໂຫຍດໃນສານ. ຜູ້
ຄົນທີ່ນຳຄະດີຄວາມຂຶ້ນສານນັ້ນ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຈາກໄພອັນຕະ
ລາຍຕ້ອງມີຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການໄດ້ໃນສານ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງມີພະ
ຍານທີ່ມີຄວາມສະໝັກໃຈໃຫ້ການໃນສານໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງສາມາດນຳສະເໜີ
ຜ່ານທາງຮູບພາບ, ທາງການສຶກສາ, ທາງໃບຢັ້ງຍືນສຸຸຂະພາບ ຫຼື ທາງຫຼັກຖານອື່ນໆທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ຖືກກະທຳໂດຍບໍລິສັດທີ່ຖືກຟ້ອງ. ໄພອັນຕະລາຍນັ້ນ ອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະພິສູດ.
ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດອາດຈະຈ້າງທ່ານໝໍເພື່ອໃຫ້ການວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ເປັນ
ເຫດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງ ລະຫວ່າງກຳມະກອນຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກ ແຕ່ວ່າມັນຈະແທນ
ທີ່ດ້ວຍອຸປະນິໄສຂອງກຳມະກອນ ເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ,
ຫຼື ເປັນພຽງໂຊກຮ້າຍ. ມັນອາດເປັນການຍາກທີ່ຈະພິສູດທາງກົດໝາຍໄດ້ “ເຫດ ແລະ ຜົນ”
ຖ້າແມ່ນວ່າມັນເບິ່ງຄືກັບວ່າມັນກະຈ່າງແຈ້ງບົນພື້ນຖານສາມັນສຳນຶກ.

ແມ່ນໃຜ ຫຼື ສິ່ງໃດເປັນສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍ?
ຄະດີຄວາມສາມາດຖືກນຳໄປຕໍ່ສູ້ກັບບຸກຄົນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບ
ລັດຖະບານທີ່ເປັນສາເຫດໃນການທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ.
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ຄະດີຄວາມສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບບໍລິສັດນາໆຊາດໄດ້ບໍ?

ບໍລິສັດນາໆຊາດມັກຈະມີຫ້ອງການຢູ່ຫຼາຍໆປະເທດ. ເມື່ອຈະຮ້ອງຟ້ອງຄະດີຄວາມຕໍ່ບໍລິ
ສັດນາໆຊາດໃຫ້ສຳເລັດຜົນນັ້ນ, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກະທຳການຮ້ອງຟ້ອງທັງໃນປະເທດທີ່
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ທັງປະເທດບ້ານເກີດຂອງບໍລິສັດນັ້ນນຳ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໃຊ້
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ເປັນ
ການຍາກນຳ. ແຕ່ວ່າມັນກໍ່ອາດເຮັດສຳ
ເລັດໄດ້ (ເບິ່ງເລື່ອງຕົວຢ່າງໃນໜ້າ 604
ແລະ ໜ້າ 637).
ບໍລິສັດນາໆຊາດແມ່ນຈະມີສາ
ຂາຢູ່ຕາມປະເທດຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາເຮັດ
ວຽກ, ຊຶ່ງຮຽກວ່າບໍລິສັດສາຂາ. ມັນອາດ
ຈະເປັ ນ ການງ່ າ ຍທີ່ ຈ ະຮ້ ອ ງຟ້ ອ ງຄະດີ
ຄວາມຕໍ່ ບໍ ລິ ສັ ດ ສາຂາກວ່ າ ທີ່ ຈ ະຮ້ ອ ງ
ຟ້ ອ ງເຈົ້ າ ຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ຕ່ າ ງປະເທດ.
ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊບຣອນ
ຂອງອາເມລິ ກ າໄດ້ ສ້ າ ງມົ ນ ລະພິ ດ ໃຫ້
ແກ່ໄນເຈີ ເດວຕາ (Niger delta) ໃນປະເທດໄນເຈີເຣຍ, ແທນທີ່
ຈະຮ້ອງຟ້ອງບໍລິສັດອາເມລິກາ, ຜູ້ຮ້ອງຟ້ອງທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຮ້ອງຟ້ອງຄະດີຄວາມຕໍ່ບໍລິສັດ
ສາຂາເຊບຣອນໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ແລະ ໃນເວລາດຽວ ກັນນັນ
້ , ຜູຮ
້ ອ
້ ງຟ້ອງໃນຕ່າງປະເທດ
ກໍ່ໄດ້ດຳເນີນຂະບວນການລົນນະລົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄົນໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການກະ
ທຳຜິດທາງສິດທິມະນຸດຂອງບໍລິສັດເຊບຣອນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ບໍລິສັດນັ້ນໆປ່ຽນ
ການກະທຳຕ່າງໆ.

ສິ່ງອື່ນໆທີ່ຄວນພິຈາລະນາ
ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ການກະທຳຜິດແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາບໍ່ດົນນີ້ບໍ່? ຄະດີ
ຄວາມຕ້ອງໄດ້ຍື່ນຟ້ອງພາຍໃນເວລາທີ່ແນນອນ ພາຍຫຼັງໄພອັນຕະລາຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນ
(ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10 ປີ). ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຍາກທີ່ຈະເອົາຊະນະໃນກໍລະ
ນີການເຈັບປ່ວຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງຫຼາຍປີເຊັ່ນໂລກມະເຮັງ,
ເຖິງແມ່ນວ່າ
ການເຈັບປ່ວຍນີ້ອາດຈະເປັນໜັກທີ່ສຸດໃນເວລາຕໍ່ມາ.
● ຜູ້ຄົນແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຄະດີຄວາມແລ້ວບໍ່. ພະຍານ ແລະ ທະນາຍຄວາມເຕັມໃຈທີ່
ຈະສ່ຽງກັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຂົາແລ້ວບໍ? ຫຼາຍບໍລິສັດ ແລະ ລັດຖະບານຈະ
ຢຸດເຊົາການນຳໃຊ້ອຳນາດຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງມັນຈະລວມໄປເຖິງການໃຊ້ກຳລັງ ແລະ
ການທຳຮ້າຍຕ່າງໆ. ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳນາດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາດຈະເປັນການນຳຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາປະສົບກັບຄວາມສ່ຽງ.
●
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● ມີເງິນພຽງພໍແລ້ວບໍທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນຄະດີຄວາມ?.

ຄ່າທຳນຽມສານ, ຄ່າຈ້າງທະ
ນາຍ, ຄ່າເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າພິສູດຫຼັກຖານທັງໝົດ ແລະ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆຈະເພີ່ມຕື່ມອີກຢ່າງໄວວາ.
● ທ່ານສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີໃນການດຳເນີນຄະດີໄດ້ບໍ? ຄະດີຄວາມໜຶ່ງໆ ອາດໃຊ້
ເວລາແຕ່ 3 ປີ ຫາ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ບາງເທື່ອຜູ້ປະສົມເຄາະຮ້າຍໄດ້ເສຍຊີວິດ
ກ່ອນຄະດີຄວາມຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນ.

ການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍສາກົນ
ອີງຕາມການຖະແຫຼງການສິດຂອງມະນຸດຂອງສາກົນ, ສິດທິມະນຸດເປັນຂອງໝົດຄົນທຸກ
ແລະ ບໍ່ສາມາດເອົາໄປໃສໄດ້. ດຽວນີ້ໄດ້ມີ 9 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າ
ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ຊຶ່ງລວມມີສິດທິດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ ກຽດສັກສີ. ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຄວາມຂອງສັນຍາ
ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີການພວກມັນ ໄດ້ຖືກນໍາ
ໃຊ້, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊ ຂອງສະຫະປະ
ຊາຊາດທີ່ເວົ້າເຖິງສິດທິມະນຸດ : www.
ohchr.org ແລະ ກົດທີ່ປຸ່ມ “ໜ່ວຍ
ງານສິດທິມະນຸດ.”
• ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິພົນ
ລະເຮືອນ ແລະ ການເມືອງ (CCPR)
• ຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງສາກົນກ່ຽວກັບສິດທິ ທາງ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະວັດທະ
ນະທໍາ (CESCR)
• ສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງທຸກ
ຮູບການທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຂອງການຈໍາແນກ (CERD)
• ສົນທິສັນຍາການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ຕ້ານແມ່ຍິງ (CEDAW)
• ສົນທິສັນຍາຕໍ່ຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ທາລຸນອື່ນໆທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຫຼືການປະຕິບັດທີ່
ເລວຊາມ ຫຼື ການລົງໂທດ (CAT)
• ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ (CRC)
• ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຂອງສິດທິຂອງຄົນງານ ທີ່ເປັນຄົນອົບ
ພ ຍົບໄດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ (CMW)
• ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຄົນພິການ (CRPD)
• ສົນທິສັນຍາສາກົນເພື່ອການປົກປ້ອງບຸກຄົນທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ສູນຫາຍເນື່ອງຈາກການ
ກໍ່ອາດສະຍາກຳຕໍ່ມວນມະນຸດ (CED)
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ກ່ອນໜ້າບໍ່ດົນມານີ້, ມັນເປັນພຽງແຕ່ຂໍ້ຕົກລົງສິດທິມະນຸດທີ່ກ່າວມານັ້ນສະພາບ
ແວດລ້ອມນີ້ແມ່ນສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ, ທີ່ເວົ້າວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີ
ສິດທີ່ຈະຢູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. (ລັດ
ຖະບານທັງຫມົດທຸກປະເທດ “ຍົກເວັ້ນສໍາລັບສະຫະລັດ ແລະ Somalia ໄດ້ລົງນາມສົນທິ
ສັນຍາກ່ຽວກັບສິດຂອງເດັກນ້ອຍ.)
ໃນປີ 2010, ສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ປະກາດວ່າສິດທິໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ
ຄວາມສະອາດຂອງນ້ໍ້າດື່ມ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເປັນສິດທິຂອງມະນຸດ. ການປະ
ກາດໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຖິງວ່າໃນຕົວ
ຂອງສະພາບແວດລ້ອມເອງແມ່ນບໍ່ມີສິດຫຍັງ, ໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານລະເມີດສິດທິຂອງ
ປະຊາຊົນເລື່ອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ໃນປັດຈຸບັນພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມພວກ
ເຂົາຮັບຜິດຊອບ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນດ້ານກົດບັດ
The United Nations Charter
www.un.org/aboutun/charter/

ອົງການວ່າການສາກົນສຳລັບສິດທິມະນຸດ
The Universal Declaration
of Human Rights
www.un.org/Overview/rights.html

ອົງການສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ
The Convention on the Rights of the Child
www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
www.unicef.org/crc/

ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດວ່ າ ດ້ ວ ຍຂອບເຂດ
ສົນທິສັນຍາການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມອາກາດ
The United Nations Framework
Convention on Climate Change
unfccc.int/2860.php

ອົ ງ ການສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາວ່ າ ດ້ ວ ຍຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍ
ທາງຊີວະພາບ
The Convention on Biological Diversity
www.biodiv.org/default.shtml
www.iisd.ca/biodiv/cbdintro.html

ອົງການຖະແຫຼງ່ ການຕໍກ
່ ບ
ັ ສິດໃນການພັດທະນາ
The Declaration on the
Right to Development
www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

ອົງການອານຸສນ
ັ ຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິທາງເສດ
ຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທຳ
The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.
htm

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນ
ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ
The United Nations Declaration on Social
Progress and Development
www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_progre.
htm

ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດຂອງແວນກູ ເ ວີ ວ່ າ
ດ້ວຍບ່ອນພັກພາອາໄສຂອງມະນຸດ
The United Nations Vancouver
Declaration on Human Settlements
www.un-documents.net/van-dec.htm

ອົງການສົນທິສັນຍາຂອງສະຕອກໂຮມກ່ຽວກັບ
ການທຳລາຍ POPS
The Stockholm Convention on the
Elimination of POPS
www.pops.int
www.ipen.org
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ສົນທິສັນຍາບາເຊວວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການ
ເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນຂອງຂອງເສຍທີ່ເປັນອັນ
ຕະລາຍ ແລະ ການກຳຈັດ

ສົນທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນມົນລະພິດທາງ
ທະເລໂດຍຖີ້ມຂອງເສຍ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆ

The Basel Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and Their Disposal
www.basel.int/text/con-e.htm

The Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes
and Other Matter
www.imo.org/Conventions/contents.
asp?topic_id=258&doc_id=681

www.ban.org

www.londonconvention.org

ສົນທິສນ
ັ ຍາ ບາມາໂກ (Bamako) ກ່ຽວກັບ Ban
ຂອງການນຳເຂົ້າທະວິບອາຟິກກາ ແລະ ການ
ຄວບຄຸ ມ ການເຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍຂ້ າ ມແດນຂອງຂອງ
ເສຍອັນຕະລາຍພາຍໃນທະວິບອາຟິກກາ

ງົບປະມານດັບບລີນເທິງໜ້ານ້ຳ ແລະ ການພັດ
ທະນາທີ່ຍືນຍົງ

The Bamako Convention on the Ban of
the Import into Africa and the Control of
Transboundary Movement of Hazardous
Wastes within Africa
www.londonconvention.org/Bamako.htm
www.ban.org/Library/bamako_treaty.htm

ສົນທິສັນຍາຣອດເຕີດຳກ່ອນຂັ້ນຕອນການແຈ້ງ
ຄວາມຍິນຍອມ (PLP) ສຳລັບສານເຄມີອັນຕະ
ລາຍບາງຊະນິດ ແລະ ສານກຳຈັດສັດຕູພືດໃນ
ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
The Rotterdam Convention on the Prior
Informed Consent (PIC) Procedure
for Certain Hazardous Chemicals and
Pesticides in International Trade
www.pic.int/

The Dublin Statement on Water and
Sustainable Development
www.wmo.ch/web/homs/documents/
english/icwedece.html

ຖະແຫຼງການແຫ່ງສະຫະສະວັດຂອງໂຈຮາເນັດ
ເບີກ
The Millennium Declaration of
Johannesburg
www.johannesburgsummit.org/html/
documents/summit_docs/political_
declaration_final.pdf
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ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສາກົນ ແລະ ລະບຽບການພິເສດ
ການນຳຄວາມສົນໃຈໄປຫາການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ຄົນໃນຫຼາຍໆປະເທດໄດ້
ສະແຫວງຫາຄວາມຍຸຕິທຳໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດາ
້ ນກົດໝາຍສາກົນ ເຊັນ
່ ວ່າ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງສານພິພາກສາສາກົນ-ອາເມລິກາ, ສານໂລກ ແລະ ຄະນະກຳມະການສະຫະ
ປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ. ຄວາມສົນໃຈຂອງສາກົນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາສາມາດ
ກົດດັນໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ສ້າງສົນທິສັນຍາການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼື ຢຸດເຊົາກິດຈະກຳຂອງ
ບໍລິສັດທີ່ເປັນສາເຫດທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.
ມັນອາດເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໄປສານພາຍໃນປະເທດ
ບ່ອນທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ອະທິ
ບາຍເຖິງສາເຫດວ່າລະບົບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສານພາຍໃນປະເທດບໍ່ຍຸຕິທຳ ຫຼື ອາດ
ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນໃນຫຼາຍໆເຫດຜົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຍັງໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໜ່ວຍງານ “ລະບຽບການພິເສດ” ທີ່ກ່ຽວກັບ
ການລວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ. ລະບຽບການພິເສດນີ້ສາມາດຖືກໃຊ້ໂດຍເປັນກຸ່ມ ຫຼື ແຍກ
ກັນໂດຍປາດສະຈາກການເຫັນດີຂອງລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາ ແລະ ບໍ່ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື
ລະບຽບການໃດໆ.
ບຸກຄົນ ຫຼື ຊຸມຊົນສາມາດນຳໃຊ້ລະບຽບການພິເສດນີ້ ໂດຍການຕິດຕໍ່ຜູ້ຊຽວຊານ
ດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ຮຽກວ່າ “ໜ່ວຍງານລາຍງານພິເສດ”(special Rapporteur) ພວກ
ເຂົ າ ຈະໄປສອບສວນການລະເມີ ດ ສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ພາຍໃນພື້ ນ ທີ່ ຂ ອບເຂດວຽກ
ຂອງພວກເຂົາ (ຮຽກວ່າ ຂອບເຂດ “ອຳນາດ” ຂອງພວກເຂົາ), ເຊັ່ນ ສິດດ້ານອາຫານ, ສິດ
ດ້ານສຸຂະພາບ, ການຖິ້ມສານພິດ ແລະ ອື່ນໆ. ໜ່ວຍງານລາຍງານພິເສດ (special Rapporteur) ເຫຼາ
ົ່ ນີສ
້ າມາດຕິດຕໍໄ
່ ດ້ທາງຈົດໝາຍທົວ
່ ໄປ, ລວມໄປເຖິງທຸກການລາຍງານຂ່າວ,
ທາງເອກະສານຕ່າງໆ, ຫຼື ຂໍ້ມູນຂຽນກ່ຽວກັບບັນຫາ. ໜ່ວຍງານນີ້ (Rapporteur) ຈະລາຍ
ງານບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາສະພາອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່
ລາຍງານຕໍ່ສະພາສູງສຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ຊື່ຂອງ ໜ່ວຍງານລາຍງານ (Rapporteur), ອໍານາດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ການຕິດ
ຕໍ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນເວບໄຊອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສິດທິມະ
ນຸດ(www.ohchr.org), ພາຍໃຕ້ “ສິດທິມະນຸດໂດຍບັນຫາ”
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