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ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ໃນພາກນີ້ແມ່ນເວົ້າກ່ຽວກັບ:

ໜ້າທີ
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ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນມີສິດທິທີ່ຈະມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ປອດໄພ.
ແຕ່ ໜ້ າ ເສຍດາຍທີ່ ບັ ນ ດາສິ ດ ທິ ພື້ ນ ຖານເຫຼົ່ າ ນີ້ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການເອົ າ ໃຈໃສ່ ຈ າກກຸ່ ມ ທີ່ ມີ ອ ຳ
ນາດ. ມີຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍປະເຊີນກັບບັນຫາສຸຂະພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ອັນເນື່ອງ
ມາຈາກການຂາດແຄນປັດໄຈພື້ນຖານໃນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນສະ
ຖານທີ່ໆມີສານພິດທີ່ເປັນໄພຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດກໍ່ແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ມີ
ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຕ່ຳ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ, ສາສະໜາ,
ເພດ, ຊົນຊັ້ນ, ວັນນະ, ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼື ຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນໆ, ເມື່ອມີເຫດຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ
ພວກເຂົາກໍ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບເຄາະທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ອນໝູ່ໝົດ.
ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນດີ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ການດຳ
ລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍໃນສິດທິຂັ້ນພຶື້ນຖານເຫຼົ່ານັ້ນ
ບາງຄັ້ງເອີ້ນວ່າ
ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນທຳໃນສິ່ງແວດລ້ອມ.  
ຊຶ່ງໃນບົດນີ້ ແມ່ນຈະສະເໜີ ເລື່ອງລາວຂອງບັນດາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກທໍ
ລະມານຢ່າງບໍ່ເປັນທຳຈາກໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກໍ່ມີເລື່ອງ
ລາວ ທີ່ບອກເລົ່າເຖິງການຈັດຕັ້ງກັນເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນສິດທິໃນການມີ
ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼັງຈາກເກີດໄພພິບັດ.

ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ຄວາມຫາຍຍະນະຈາກອາຍພິດທີ່ເມືອງໂບປາລ
ໃນຄືນຂອງວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 1984, ໄດ້ເກີດໄພພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທີ່ເມືອງໂບປາລ
ປະເທດອິນເດຍ. ຊຶ່ງໄດ້ມີສານພິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍໂຕນຂອງໂຮງງານຜະລິດຢາຂ້າແມງ
ໄມ້ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ກາງຊຸມຊົນທຸກຍາກ ແລະ ແອອັດ ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາສູ່ອາກາດ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນພິດ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນລະບົບເຕືອນໄພຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືກ
ມອດ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພຕ່າງໆບໍ່ເຮັດວຽກ, ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ມີການເຕືອນໄພໃດໆ
ແກ່ຊຸມຊົນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໃນເວລາທີ່ເກີດມີ ການຫົ່ວໄຫຼຂອງສານພິດດັ່ງກ່າວ.
ນາງ ອາຊີຊາ ຊູນຕານ ໜຶ່ງໃນຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ເລົ່າເຖິງເຫດການ
ຄືນນັ້ນວ່າ: ຄືນນັ້ນຂ້ອຍຕື່ນຂຶ້ນກໍ່ຍ້ອນໄດ້ຍິນລູກໄອເອົາແທ້ເອົາ
ວ່າ. ເມື່ອລຸກຂຶ້ນມາຂ້ອຍເຫັນແຕ່ຄວັນຂາວກະຈາຍໄປທົ່ວຫ້ອງ
ແລະ ຂະນະນັ້ນເອງ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ຄົນຮ້ອງໃສ່ກັນວ່າ: ແລ່ນ!
ແລ່ນ! ຕໍ່ຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ເລີ່ມໄອ ແລະ ທຸກລົມຫາຍໃຈຂອງຂ້ອຍ
ນັ້ນແສບຮ້ອນຄືກັບຫາຍໃຈຢູ່ໃນກອງໄຟ.

ນາງ ຈຳປາເທວີ ສຸຂະລາ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຫດການຄັ້ງນັ້ນກໍ່ເລົ່າວ່າ:
ຜູ້ ຄົ ນ ຕື່ ນ ຕົ ກ ໃຈກັ ບ ເຫດການທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ
ຫຼາຍ, ເມື່ອເຂົາເຈົ້າລຸກຈາກບ່ອນນອນໄດ້
ກໍ່ພາກັນແລ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ສົນນຳເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ
ວ່າໄດ້ນຸ່ງຫຼືບໍ່. ສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຂົາຄິດໃນໃຈ
ກໍ່ຄືການຮັກສາຊີວິດຂອງຕົນ ແລະ ຄົນທີ່ຕົນ
ຮັກນັ້ນໃຫ້ລອດກໍ່ພໍ ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ເຮັດໄດ້
ໃນຕອນນັ້ນກໍ່ມີແຕ່ແລ່ນເອົາຊີວິດໃຫ້ລອດ
ເທົ່ານັ້ນ.

ສະເພາະຂ້ ອ ຍເອງໃນຕອນນັ້ ນ ກໍ່ຮູ້
ສຶກຄືກບ
ັ ວ່າ   ມີຄນ
ົ ເອົາໝາກເຜັດ
ແດງມາໃສ່ ທົ່ ວ ຕົ ນ ໂຕຂອງຂ້ ອ ຍ,
ຊຶ່ ງ ຕາທັ ງ ສອງຂອງຂ້ ອ ຍກໍ່ ແ ສບ
ແລະ ມີນ້ຳຕາໄຫຼອອກມາ, ດັງ
ຂອງຂ້ ອ ຍກໍ່ ມີ ຂີ້ ມູ ກ ຍ້ ອ ຍອອກມາ
ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນນຳລາຍຂ້ອຍ
ກໍ່ຟູມປາກ.

ຫຼັງຈາກເກີດເຫດດັ່ງກ່າວໄດ້ສາມມື້ມີຄົນເສຍຊີວິດໄປເຖິງ 25.000 ຄົນ, ແຕ່ຄວາມສູນເສຍ
ຈາກສານພິດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດເທື່ອ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ການສູນເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວມັນເປັນພຽງ
ແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ 20 ກວ່າປີຕໍ່ມາ, ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 20.000 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກສານພິດ
ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີອີກຫຼາຍໆພັນຄົນທີ່ລອດຊີວິດກໍ່ເກີດອາການ
ເຈັບປ່ວຍຢ່າງສາຫັດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ການຫາຍໃຈຝືດ ແລະ ເຈັບແສບຕາມຫຼອດລົມໃນເວລາຫາຍ
ໃຈ, ອາການໄອຊຳເຮື້ອ, ໄຂ້ຮ້ອນ, ແຂນຂາມີອາການມຶນຊາ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ອາການ
ອ່ອນເພຍ, ມີອາການຢ້ານກົວ, ຊຶມເສົ້າ ແລະ ເປັນມະເຮັງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ສານພິດນັ້ນຍັງ
ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ກັບລູກໆ ແລະ ຫຼານໆ ທີ່ເກີດໃໝ່ຂອງຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກໂສກ
ນາດຕະໄພຄັ້ງນັ້ນນຳອີກ ເຊັ່ນ: ແຂນ ຫຼື ຂາລີບ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ, ເກີດອອກມາພິການ  
ແລະ ມີບັນຫາເລື່ອງມັນສະໝອງ. ອາຍພິດທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາໃນຄ່ຳຄືນນັ້ນໄດ້ພາກຊີວິດຜູ້
ຄົນໄປເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກກວ່າ 150.000 ຄົນ.
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ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳ
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້, ສະຖານທີ່ໂຮງງານຜະລິດຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເກີດເຫດສານພິດຮົ່ວໄຫຼນັ້ນ
ໄດ້ຖືກປະຮ້າງໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການອະນາໄມ ຫຼື ມ້ຽນມັດໃດໆ ແລະ ຊາກອາຄານ, ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຕ່າງໆຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈເຖິງເຫດໂສກນາດຕະກຳຄັ້ງ
ນັ້ນ. ຊຶ່ງຢູ່ໃນເດີ່ນຂອງໂຮງງານນັ້ນສານພິດກໍ່ຍັງກອງເຕັມຢູ່ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນມັນກໍ່
ຊຶມລົງໄປປົນເປື້ອນກັບນ້ຳໃຕ້ດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳນັ້ນເປັນພິດ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ປະຊາ
ຊົນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບຈາກອາຍພິດໃນຄັ້ງນັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ປົວໃດໆເລີຍສຳລັບເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ປະຊາຊົນໂບປາລທຸກໆຄົນບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າເຫດການໃນ
ຄັ້ງນັ້ນເປັນພຽງໂສກນາດຕະກຳຄັ້ງໜຶ່ງໃນອະດີດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງເປັນໄພຮ້າຍທີ່ຍັງນຳ
ຄຸກຄາມພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່.
ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຫດການຄັ້ງນັ້ນຕ່າງກໍ່ຮູ້ດີວ່າມັນບໍ່ເປັນທຳເລີຍທີ່ຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາຖືກທຳລາຍລົງ. ພວກເຂົາບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະມາຈ່າຍຄ່າການປິ່ນປົວອາການເຈັບ
ເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ມາລ້ຽງດູຄົນໃນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ສາມາດຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ອີກ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດ ຢູນຽນຄາບາຍ   ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂ້າມຊາດໃນຖານະເຈົ້າຂອງ
ໂຮງງານດັ່ງກ່າວອອກມາຮັບຜິດຊອບ,
ແຕ່ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍອ້າງວ່າມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງກຳມະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂສກນາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່
ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງໂຮງງານ ຫຼື ບໍລິສັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະແມ່ນຜົນຂອງການອອກແບບ
ຂອງໂຮງງານເອງກໍ່ຕາມທີ່ເປັນສາເຫດຂອງໄພພິບັດຂັ້ນນີ້..
ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທີ່ເມືອງໂບປາລ໌ ກໍ່ຄືດຽວກັບປະຊາຊົນ
ຜູ້ອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳ, ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ
ແລ້ວວ່າ ຄວາມທຸກຍາກນັ້ນເອງທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ
ມັນຍັງເປັນຕົວອະທິບາຍໄດ້ດີອີກວ່າເປັນຫຍັງໄພພິບັດນັ້ນຈິ່ງເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ.

ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທໍາຢູ່ເມືອງໂບປາລ໌.

ສິ່ງນີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຂື້ນຢູ່ເມືອງ
ໂບປາລ໌ອີກ!

ບໍ່ມີການທໍາລາຍລ້າງທາງ
ດ້ານເຄມີອີກ.

ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ເປັນຍ້ອນຫຍັງໄພພິບັດຈິ່ງເກີດຂຶ້ນ?
ໄພພິບັດທີເ່ ມືອງໂບປາລເປັນເຫດການເປັນຕາຢ້ານທີສ
່ ດ
ຸ ທີບ
່ ຄ
ໍ່ ວນເກີດຂຶນ
້ ແລະ ເຖິງວ່າມັນ
ຈະເປັນເຫດການເປັນຕາຢ້ານພຽງໃດ ມັນກໍ່ບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກ. ຊຶ່ງກິດຈະກຳຖາມຕອບ
“ແຕ່ວ່າ...ເປັນຫຍັງ?” ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງສາເຫດທີ່ມາຂອງໄພພິບັດນະເມືອງ
ໂບປາລນັ້ນ.
ເປັ ນ ຍ້ ອ ນຫຍັ ງ ຈິ່ ງ ມີ ຜູ້ ຄົ ນ
ຈຳນວນຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍໄດ້ ຮັ ບ
ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ຈ າ ກ ໄ ພ ພິ ບັ ດ
ຈາກສານພິດເຄມີດັ່ງກ່າວ?

ຍ້ ອ ນ ວ່ າ ໂ ຮ ງ ງ າ ນ ນັ້ ນ ຕັ້ ງ ຢູ່
ທ່າມກາງຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ
ຍາກຈົນ ຂອງເມືອງໂບປາລ.

ແລ້ວເປັນຫຍັງ
ຈິ່ງຕັ້ງໂຮງງານ
ໃສ່ທີ່ນັ້ນ?

ກໍ່ຍ້ອນວ່າບໍລິສັດ ແລະ
ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈ
ໃນຄວາມປອດໄພຂອງ
ຄົນຍາກຄົນຈົນ.

ຢູ່ທົ່ວໂລກ, ບັນດາບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂ້າມຊາດຕ່າງໆ ພາກັນສ້າງໂຮງງານທີ່ຜະລິດມົນລະ
ພິດ,  ສະຖານທີ່ກຳຈັດສານພິດເຄມີ ແລະ ບັນດາໂຄງການອຸດສາຫະກຳອັນຕະລາຍຕ່າງໆ
ຢູ່ທ່າມກາງຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມີສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ
ຕ່ຳ. ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ບັນດາປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຈົນຕ່າງໆ ຈິ່ງກາຍເປັນສະ
ຖານທີ່ກຳຈັດສານພິດທີ່ເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ສິນຄ້າ ແລະ ມົນລະພິດ
ຕ່າງໆ.   ສະນັ້ນ,   ການປົກປ້ອງສຸຂະພາຍສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົານັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນສະ
ເພາະແຕ່ເລື່ອງການປ່ຽນຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາຊົມໃຊ້ ແລະ ວິທີການກຳຈັດພວກມັນ
ເທົ່ານັ້ນ; ແຕ່ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງມາຕັ້ງຄຳຖາມເຖິງການທີ່ກຸ່ມມີອຳນາດ
ນັ້ນໃຊ້ອຳນາດທີ່ມີໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ການທີ່ປະຊາຊົນຕາດຳໆຕ້ອງມາຮັບເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ.
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ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ແຕ່ເປັນຫຍັງບໍລິສັດ
ອາເມລິກາ ຈິ່ງມາຜະ

ກໍ່ເພາະວ່າພວກເຂົາສາ

ແລ້ວເປັນຫຍັງຢູ່ໃນ

ມາດສ້າງກຳໄລໄດ້

ອິນເດຍຈິ່ງໄດ້ກຳໄລ

ຫຼາຍກວ່າ.

ຫຼາຍກວ່າ?

ກໍ່ຍ້ອນຄ່າແຮງງານຖືກ ແລະ
ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ສິ້ນເປືອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ສະຫວັດດີການຂອງກຳມະກອນ
ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍຕ່າງໆໃຫ້ກັບ

ລິດຢາຂ້າແມງໄມ້

ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມໆໂຮງງານນັ້ນ.

ຢູ່ອິນເດຍ?

ແລ້ວເປັນຫຍັງທັງລັດຖະບານ
ອາເມລິກາ ແລະ ລັດຖະບານ
ອິນເດຍ ຈິ່ງປະປ່ອຍໃຫ້ບໍລິສັດ
ເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດແນວນັ້ນ?

ການຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳແກ່ຊາວໂບປາລຈາກທົ່ວໂລກ
ປະຊາຊົ ນ ໂບປາລ໌ ຜູ້ ລ ອດຊີ ວິ ດ ຈາກເຫດການອາຍ
ພິ ດ ຮົ່ ວ ໄຫຼ ໄ ດ້ ຮ່ ວ ມມື ກັ ນ ອອກມາສະແດງໃຫ້ ທຸ ກ
ຄົນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກເຫດການ
ດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ນັນ
້ ອອກມາຮັບຜິດຊອບ.   ພວກເຂົາ

ເຈົ້ າ ພາກັ ນ ອົ ດ ອາຫານປະທ້ ວ ງ
ແລະ  ກປ
ໍ່ ະກາດວ່າຈະບໍກ
່ ນ
ິ ອາຫານ
ໃດໆ

ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບ

ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພວກ

ເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນຂະບວນໄປຍັງ
ນະຄອນຫຼວງຂອງລັດ

ຊຶ່ງມີໄລຍະ

ທາງຍາວ 750 ກິໂລແມັດ (466 ໄມ) ໂດຍປາ

ສະຈາກອາຫານ ແລະ ນ້ຳດື່ມ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງເດີນຂະບວນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງຂອງ
ປະເທດອີກ ເພື່ອໄປຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ບັນດາຜູ້ຍິງກໍ່ພາກັນຕັ້ງ
ເຕັ້ ນ ປັ ກ ຫຼັ ກ ປະທ້ ວ ງຢູ່ ຕໍ່ ໜ້ າ ຕຶ ກ ຫ້ ອ ງການຂອງຜູ້ ວ່ າ ການລັ ດ ນັ້ ນ ເປັ ນ ເວລາເຖິ ງ ສາມ

ເດືອນ ຊຶ່ງທຸກໆມື້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕາເວັນຂຶ້ນຈົນຮອດຕາເວັນຕົກດິນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ປະສານ
ສຽງຮຽກຮ້ອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ເປັນເວລາຫຼາຍໆປີຫຼັງເຫດວິບັດນັ້ນ,

ສານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດ

ຢູນຽນຄາໄບຈ່າຍ

470 ລ້ານໂດລາອາເມລິກາ   ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອິນເດຍ ເພື່ອເປັນຄ່າເສຍຫາຍ. ຊຶ່ງມັນ
ເປັນ ໄຊຊະນະຄັ້ງສຳຄັນ ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເງິນຈຳ
ນວນດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາບໍ່ຮອດມືປະຊາຊົນທີ່ລອດຊີວິດດັ່ງກ່າວ.

ຕໍ່ມາບໍ່ດົນປານໃດ ບໍລິສັດ ຢູນຽນຄາໄບ ກໍ່ຖືກຂາຍຕໍ່ໄປໃຫ້ບໍລິສັດ ໂດເຄມິກໂຄ

(Dow Chemical) ຊຶ່ງກໍ່ເປັນບໍລິສັດຂ້າມຊາດເຊັ່ນກັນ. ບໍລິສັດໂດເຄມິກໂຄ ກໍ່ປະຕິເສດ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່ຍອມຈ່າຍຄ່າຮັກສາພະຍາບານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍນັ້ນ. ທັງລັດຖະບານອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ລັດຖະບານອາເມລິກາ

ຊຶ່ງເປັນຖານທີ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດທັງສອງ ຕ່າງກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີມາດຕະການທາງກົດໝາຍໃດໆຕໍ່ກັບ
ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດທັງສອງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າອອກມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບເຫດ
ການດັ່ງກ່າວ.

ເມື່ ອ ເປັ ນ ເຊັ່ ນ ນັ້ ນ ບັ ນ ດາຜູູ້ ລ ອດຊີ ວິ ດ ໄດ້ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍການຕໍ່ ສູ້ ເ ພື່ ອ ຮຽກຮ້ ອ ງ

ຄວາມເປັນທຳອອກໄປທົ່ວໂລກ ໂດຍການຄ່ອຍໆດຶງເອົາການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາ
ນັກສຶກສາ, ອົງຈັດຕັ້ງເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ແລະ ອົງການສິດທິມະນຸດ. ເມື່ອໄດ້ຮັບ

ການສະໜັບສະໜູນຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກແລ້ວ ປະຊາຊົນໂບປາລ ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຫດ

ວິນາດສະໄພຈາກສານພິດຮົ່ວໄຫຼນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳໄປຍັງສຳນັກງານໃຫຍ່
ຂອງບໍລິສັດ ຢູນຽນຄາໄບ ແລະ ບໍລິສັດ ໂດເຄມິກໂຄ ແລະ   ລັດຖະບານ ປະເທດສາຫະລັດ

ອາເມລິກາ ແລະ ລັດຖະບານປະເທດອິນເດຍ.  ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການປຸກລະດົມຜູ້
ສະໜັບສະໜູນທັງຫຼາຍອອກມາອົດອາຫານປະທ້ວງ ແລະ ເຄືອ
່ ນໄຫວເພືອ
່ ສະແດງໃຫ້ ທຸກໆ

ຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນເຫດໂສກນາດຕະກຳດັ່ງ
ກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບັນດາຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດນັ້ນກຳລັງປະເຊີນຢູ່. ຈາກ

ການທີ່ອອກມາເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳນັ້ນ ຜົນສຸດທ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້

ຮັບໄຊຊະນະ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດລ້ຽງດູຄອບຄົວໄດ້, ຈັດຕັ້ງການປະຖົມພະຍາບານ

ຂອງຕົນເອງຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 422), ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຈາກ
ສານພິດຈາກບ່ອນອື່ນໆ ແລະ ພາກັນຢູ່ລອດຕໍ່ໄປ.

ຄຳຂວັນທີ່ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ຮຽກຮອ້ງຄວາມເປັນທຳນັ້ນແມ່ນ: “ໂບປາລ, ຢ່າໃຫ້ເກີດ

ຂຶ້ນອີກ!” ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນນີ້ເກີດຂຶ້ນອີກໃນອະນາຄົດ. ການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳອອກສູ່
ສາກົນນັ້ນ ມັນໄດ້ໃຫ້ບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແກ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ ເຖິງຜົນກະທົບຍາວນານຂອງການ
ໄດ້ຮັບສານພິດນັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງສອນໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ອຸບັດຕິເຫດໃນໂຮງງານອຸດສະ

ຫະກຳນັ້ນ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ
ກວ່າໝູ່ໝົດກໍ່ແມ່ນຄົນທຸກຈົນນັ້ນເອງ. ການຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳຂອງ
ຊາວໂບປາລນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ນຳພາຊຸມຊົນທົ່ວໂລກນຳອີກ.
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ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ວິທີທີ່ສານພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ການດື່ມກິນ
(ການບໍລິໂພກ)

ການຫາຍໃຈ
(ການສູດດົມ)

ແລະ

ຜ່ານທາງຜິວໜັງ
(ການຊຶມຊັບຜ່ານຮູຂຸມຂົນ)

ເມືອ
່ ຜູໃ້ ດກໍຕ
່ າມຍິງ່ ຢູກ
່ ບ
ັ ສານພິດເຄມີນນ
ັ້ ດົນເທົາ່ ໃດ  ກຍ
ໍ່ ງິ່ ມີອນ
ັ ຕະລາຍຫຼາຍເທົາ່ ນັນ
້   (ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການສຳຜັດສານພິດນັ້ນໂດຍກົງ). ສານພິດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ສອງ
ແບບຄືແບບເກີດເປັນອັນຕະລາຍທັນທີເມື່ອສຳຜັດມັນ ແລະ ແບບທີສອງກໍ່ຄື ມີຜົນຮ້າຍຍາວ
ນານ. ຕົວຢ່າງຂອງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທັນທີ ກໍ່ຄືກໍລະນີ ທີ່ປະຊາຊົນເມືອງໂບປາລ ໄດ້ສຳ
ຜັດກັບສານພິດໂດຍກົງພ້ອມໆກັນ ໂດຍຜ່ານທາງການຫາຍໃຈເອົາອາຍພິດ ແລະ ອາຍພິດ
ນັ້ນປິວມາຖືກຜິວໜັງຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນອັນຕະລາຍໃນທັນທີທັນ
ໃດ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຜົນຮ້າຍຍາວນານກໍ່ຄື ຫຼັງເກີດເຫດຮົ່ວໄຫຼຂອງສານພິດທີ່ເມືອງ
ໂບປາລນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ມີການຈັດການໃດໆກັບສານພິດເຄມີທີ່ຕົກເຮ່ຍອອກມານັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມັນແຜ່ກະຈາຍອອກໄປທົ່ວພື້ນທີ່ອ້ອມໆໂຮງງານ ແລ້ວຊຶມລົງໄປໃນດິນ ແລະ ໄປປົນ
ເປື້ອນກັບແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ຢູ່ພື້ນຂອງເມືອງໂບປາລນັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງນ້ຳນັ້ນເປັນ ພິດ.
ເມື່ອປະຊາຊົນໃນເມືອງນັ້ນພາກັນນຳນ້ຳນັ້ນມາດື່ມກິນ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາສານ
ພິດເທື່ອລະໜ້ອຍ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ ສານພິດເຄມີນັ້ນກໍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້
ເຈັບຕ່າງໆຂຶ້ນແກ່ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານຳ.
ສະນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການຕົກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນພິດ ຫຼື
ການສຳຜັດສານພິດນັ້ນໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຳຜັດສານພິດຄືໃນເຫດການໃຫຍ່ໆ ຄື
ດັ່ງໃນເມືອງໂບປາລ໌ ຫຼື ການສຳຜັດ ຫຼື ຢູ່ກັບສານພິດຕາມບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສານພິດ
ທີ່ມີໃນນ້ຳສີ, ນ້ຳຢາລ້າງເລັບ ແລະ ໃນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ; ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງບໍ່ໃຫ້ມີ
ການສຳຜັດ ຫຼື ຢູ່ກັບສານພິດນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຈະຄວນເຮັດກໍ່ຄື ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ
ສານພິດເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເອົາສານພິດເຫຼົ່ານັ້ນໄປເກັບມ້ຽນໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກ
ຕົນເອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຄິດຫາວິທີປ້ອງກັນວ່າຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຕົນເອງນັ້ນປອດ
ໄພ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກສານພິດເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ (ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບັນຫາສຸ
ຂະພາບທີ່ມີສາເຫດມາຈາກສານພິດເຄມີນັ້ນໃຫ້ເບິ່ງພາກທີ 16).
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ສະຖານີອະນາໄມອອກແບບເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄຽງຄູ່ກັບການຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມເປັນທຳ, ປະຊາຊົນໂບປາລ ໄດ້ທຳການປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສານພິດໄປພ້ອມໆກັນ. ທັງຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ອາສາສະມັກໄດ້ພາກັນສ້າງ
ສະຖານີອະນາໄມ ສໍາບະນາ (ຊຶ່ງ ສໍາບະນາ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນໄປໄດ້ໃນພາສາ
ສັນສະກຼິດ ແລະ ພາສາຮິນດູ) ຂຶ້ນມາເພື່ອບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແກ່ທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກ ຊົ້ນຊັ້ນ, ວັນນະ, ສາສະໜາ ຫຼື ຈຳນວນເງິນ ຄຳ ທີ່ຈະເປັນຄ່າປະຖົມພະ
ຍາບານນັ້ນວ່າມີໜ້ອຍຫຼາຍພຽງໃດ.
ສະຖານີອະນາໄມ  ສຳບະນາ ເປັນສະຖານີອານາໄມແບບຢ່າງທີດ
່ ຕ
ີ ສ
ໍ່ ຂ
ຸ ະພາບສິງ່ ແວດລ້ອມ.
ຊຶ່ງສະຖານີອານາໄມແຫ່ງນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການໄປຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ປອດໄພ
ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:
• ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກໆຄົນຈາກສານພິດເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທຳຄວາມ
ສະອາດຕ່າງໆ, ທາງສະຖານີອະນາໄມ ໃຊ້ພຽງແຕ່ນ້ຳຮ້ອນ ແລະ ສະບູເທົ່ານັ້ນໃນການ
ເຮັດຄວາມສະອາດສະຖານີອະນາໄມດັ່ງກ່າວ.
• ບັນດາພະນັກງານຂອງສະຖານີອະນາໄມໄດ້ພາກັນເຮັດສວນ ເພື່ອປູກພືດສະໝູນ
ໄພ. ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີການໃຊ້ສານເຄມີໃດໆໃນສວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາຄົນເຈັບທີ່ມາຮັກ
ສາຕົວຢູ່ສະຖານີອະນາໄມດັ່ງກ່າວກໍ່ຊ່ວຍກັນປູກ ແລ້ວກໍ່ເກັບເອົາຢາສະໝູນໄພນັ້ນມາ
ເປັນຢາຮັກສາຕົນເອງ.
• ເວລາປຸກອາຄານຂອງສະຖານີອະນາໄມເພີ່ມເຕີມ ກໍ່ມີການອອກແບບໃຫ້ເປັນມິດ
ກັບທຳມະຊາດທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄືການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ບໍ່ມີສານພິດໃນການກໍ່ສ້າງ. ໃຊ້ວັດ
ສະດຸທີ່ມີຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ອອກແບບອາຄານໃຫ້ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແສງສະ
ຫວ່າງທຳມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕາມລວງລົມ.
• ມີການເກັບນ້ຳຝົນໄວ້ໃຊ້ໃນລະດູແລ້ງ. ນ້ຳຝົນທີ່ຕົກລົງມາໃນລະດູຝົນກໍ່ຈະຖືກໂຕ່ງ
ແລະເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງເກັບນ້ຳທີ່ຢູ່ພື້ນດິນ ແລະ ນຳຂຶ້ນມາໃຊ້ໃນຍາມແລ້ງ.
• ນ້ຳທີ່ໃຊ້ໃນການຊຳລະລ້າງຕ່າງໆ ຈະຖືກນຳມາໃຊ້ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແກ່ດິນ ແລະ
ສວນສະໝູນໄພ ໂດຍທາງທໍ່ມາຍັງໜອງນ້ຳ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເກັບຮັກສານ້ຳໄວ້ໃຊ້ໃນການ
ປູກຝັງນັ້ນ.
• ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານີອະນາໄມ ແມ່ນຜະລິດມາຈາກພະລັງງານແສງອາ
ທິດ ໂດຍໃຊ້ແຜ່ນຮັບແສງອາທິດ ຊຶ່ງມັນສ້າງມົນລະພິດໜ້ອຍຫຼາຍ.
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ຈາກແບບຢ່າງຂອງສະຖານີອະນາໄມສຳບະນາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນມີ

ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີໄດ້ສຳເລັດຜົນນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທັງການຮັກສາພະຍາບານ
ແລະ

ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເຈັບເປັນຄວບຄູ່ກັນໄປ.

ຊຶ່ງຕົວຢ່າງໃນການລົດຜ່ອນ

ສານພິດຂອງສະຖານີອະນາໄມສຳບະນານັ້ນ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະນຳໄປຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງ
ຮຽນ, ໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ, ຫ້ອງການຂອງລັດ ແລະ ຕາມບ້ານເຮືອນ. ເຖິງວ່າພວກເຮົາ

ຈະພາກັນປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງສະຖານີອະນາໄມສຳບະນາຢ່າງໄດ້ຜົນ ຊຶ່ງຊຸມຊົນມີ

ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ມີການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງກວ່າເດີມກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຕາບໃດທີ່ບັນດາໂຮງ

ງານອຸດສະຫະກຳນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະນຳໃຊ້ສານພິດເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະ
ລິດຢູ່, ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງກວ່າໝູ່ ກໍ່ຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສານພິດເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່.
ສະຖານີອະນາໄມສຳບະນາ, ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 422).

(ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ

ການຕໍ່ສູ້ຮຽກຮ້ອງສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳ
ໃນການມີຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ
ການທີ່ປະຊາຊົນເມືອງໂບປາລ ຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ຈັດຕັ້ງຕໍ່ສູ້ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີ
ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດນັ້ນ
ໄດ້ເປັນການຈຸດປະກາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໂລກລຸກຂຶ້ນມາຕໍ່ສູ້ທວງ
ເອົາສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ. ບັນດາຫຼັກການທີ່ມີປະໂຫຍດ ຊຶ່ງ
ເປັນວິ ທີກ ານທີ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ທີ່ ປ ະຊາຊົ ນໂບປາລໃຊ້ ໃ ນການຕໍ່ ສູ້ເ ພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຮ້ າ ຍ
ຈາກສານພິດຈົນສຳເລັດຜົນແມ່ນມີດັ່ງນີ້:
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•

ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ສານພິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ໃຊ້ສານເຄມີທີ່ບໍ່ເປັນພິດໃນການ

ເຮັດຄວາມສະອາດຕາມບ້ານເຮືອນ, ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນ, ຫຼື ຢູ່ຕາມບ່ອນເຮັດ

ວຽກຕ່າງໆ (ເບິ່ງໜ້າ 456 ຫາ ໜ້າ 459). ໃນການເຮັດສວນຜັກກໍ່ບໍ່ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຫຼື ປຸຍເຄມີ. ຄວນບໍລິໂພກຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ປູກໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ກ່ອນຈະກິນ

ກໍ່ຄວນລ້າງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ນັ້ນໃຫ້ສະອາດດີສາກ່ອນ (ເບິ່ງບົດທີ 14). ເນື່ອງຈາກພວກ
ເຮົາທຸກໆຄົນໃນຊຸມຊົນມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄພອັນຕະລາຍຈາກສານພິດ,

ຊຶ່ງພວກເຮົາ

ຕ້ອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານບໍ່ໃຫ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຂ້າມຊາດຕ່າງໆເຂົ້າມາ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາທັງໝົດ, ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນກຸ່ມສ່ຽງ, ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່
ຈະໄດ້ຮັບສານພິດ.

• ຈັດຕັ້ງກັນປ້ອງກັນມົນລະພິດ. ໃຊ້ຫຼາຍຮູບການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ້ອງກັນໄພຮ້າຍຈາກສານພິດ.
ບັນດາຮູບການຕໍ່ສູ້ເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີການສະແດງລະຄອນເວທີ (popular theater), ສື່ສານ
ມວນຊົນປະເພດຕ່າງໆ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ວິທີການສື່ສານແບບ
ອື່ນໆອີກ

ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໆໄປ.

ຖ້າໂຮງງານ

ຫາກເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລພິດ, ຜູ້ນຳພາຈັດຕັ້ງຕໍ່ສູ້ນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ
ທາງອອກໃຫ້ກຳມະກອນສາມາດຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ ເພາະວ່າທຸກໆຄົນ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຕ້ອງມີລາຍຮັບ.
•

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງງານຕ່າງໆໃຫ້ມ້ຽນມັດຂີ້ເຫຍື້ອສານພິດຂອງ

ພວກເຂົາເອງ.
ເລັດ,

ເຖິງວ່າມັນຈະເປັນການຍາກ

ແຕ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຂ້າມຊາດໃຫ້ມີ

ທີ່ຈະສຳ

ການມ້ຽນມັດສານພິດເຄມີທີ່ເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນ

ການຜະລິດນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ
ສິດທິທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. ຖ້າວ່າບັນດາບໍລິສັດບໍ່ເຫັນ
ດີທີ່ຈະມາຮັບຜິດຊອບກໍ່ຕາມ ປະຊາຊົນທຸກໆຄົນຕ່າງ
ກໍ່ ເ ຫັ ນ ດີ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດາບໍ ລິ ສັ ດ ຕ້ ອ ງມີ ໜ້ າ ທີ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ ແລະ

ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຊົດເຊີຍ ຫຼື ປົວແປງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ເມື່ອຜູ້ຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດ
ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມຕຶ່ນຕົ
ວໃນການປັບປຸງເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນອານາຄົດ.
•

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບາມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຮັດກຸມກວ່າເດີມ.

ໃນຄວາມ

ເປັນຈິງແລ້ວ ລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ
ຫຼາຍກວ່າປົກປ້ອງປະຊາຊົນຂອງຕົນເອງ. ການປະຕິບັດເຊັ່ນນີ້ ເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມບໍ່
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ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ເປັນທຳໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດ ເມື່ອບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນຖື
ບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນເປັນພຽງມູນຄ່າທີ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້

ແທນທີ່ຈະຖື

ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ. ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນບຸລິມະສິດຂອງ
ພວກນາຍທຶນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຫັນມາປົກປ້ອງປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງກວ່າໝູ່ໝົດ.

• ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຄືໃນ

ກໍລະນີຂອງເມືອງໂບປາລ ທີ່ໂຮງງານຢູນຽນຄາໄບ ຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດໃຊ້ຄວບຄຸມແມງ
ໄມ້ທີ່ມາທຳລາຍພືດທັນຍາຫານຕ່າງໆ. ທີ່ຈິງແລ້ວມັນຍັງມີວິທີທີ່ດີກວ່າການໃຊ້ສານເຄມີ
ໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. ຊຶ່ງວິທີການໃໝ່ນີ້ມີພິດໄພໜ້ອຍ ແລະ ເປັນມິດກັບສະພາບ

ແວດລ້ອມນຳອີກ, ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈິ່ງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກ

ເຮົາຕັດສິນໃຈເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ດີກວ່າ ແທນການຮັບສານພິດຈາກບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະ
ກຳເຫຼົ່ານັ້ນ?

ຄວາມສ່ຽງທີ່ຮັບໄດ້? ສຳລັບໃຜ?
ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ລັດຖະບານຖືວ່າຄວາມສ່ຽງຂອງໂຮງງານອຸດສະຫະ
ກຳທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເກີດຄວາມຫາຍຍະນະຄືກັບກໍລະນີ

ຂອງເມືອງໂບປາລນັ້ນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ຖ້າທຽບໃສ່ກັບມູນຄ່າຂອງ
ການພັດທະນາທີ່ປະເທດຊາດຈະໄດ້ຮັບ. ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທາງສູ້ນັ້ນ
ຕ້ອງໄດ້ເສຍສະຫຼະເພື່ອໃຫ້ນາຍທຶນມີຜົນກຳໄລໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ. ຊຶ່ງສຳລັບປະ
ຊາຊົນທຳມະດາຄືໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍແລ້ວ

ການທີ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຄຳນຶງ

ເຖິງໄພຮ້າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.

ຖ້າວ່າ ບໍລິສັດ ຢູນຽນຄາໄບ ແລະ ລັດຖະບານອິນເດຍ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວທາງ

ຂອງຫຼັກການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ (ເບິ່ງໜ້າ 38), ບາງທີເຫດໄພພິບັດຈາກອາຍພິດຮົ່ວໄຫຼ
ທີ່ເມືອງໂບປາລ໌ຄົງບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ້ອງກັນໄພໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພສາມາດລົດໄພຮ້າຍໄດ້ກໍ່ຈິງ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຖິງ
ວ່າມີການປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພກໍ່ຕາມ

ຄວາມສ່ຽງບາງຢ່າງຢູ່ຕາມ

ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳກໍ່ຍັງມີຢູ່. ໃນເມື່ອບໍ່ສາມາດຈະຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ກໍ່ຕ້ອງ
ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທຸກໆຄົນໄດ້ຊາບເຖິງເຫດຮ້າຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ບໍ່ຄວນ
ໃຫ້ມີຜົນກະທົບສະເພາະແຕ່ຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ.

ສິດທິ ແລະ ຄວາມເປັນທຳໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ບັນດາໂຮງງານ

ອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ມີວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແທນການຫາແຕ່ຜົນກຳໄລ. ການທີ່ຈະໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ນັ້ນ ພວກ
ເຮົາຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນ

ພັດທະນາຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່

ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ່ວນລັດຖະບານແມ່ນມີໜ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນ
ດາບໍລິສັດເຫຼົ່ານັ້ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບສັງຄົມໂດຍການອອກກົດໝາຍ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດ

ໝາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ວິທີທາງດຽວທີ່ຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ທຸກໆຄົນມີສິດທິເທົ່າທຽມກັນໃນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ
ບັນດາຜູ້ທີ່ມີອຳນາດນັ້ນນຳໃຊ້ຫຼັກການປອດໄພໄວ້ກ່ອນເປັນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈ.

ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ມີຄວາມລະ
ມັດລະວັງເປັນພິເສດ!

ຄວັນໄຟຈາກໂຮງງານ...

…ສາມາດກາຍເປັນປືນຄັວນພິດ.
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