สำหรับเผยแพร่ ทันที
ชุมชนกะเหรี่ยงในพม่ ำยื่นคำร้ องเรียนต่ อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่ งชำติของไทย
20 มิถนุ ายน 2560 ผู้แทนชุมชนพื ้นเมืองกะเหรี่ ยงในพม่าได้ ยื่นคาร้ องเรี ยนในสัปดาห์นี ้ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย กล่าวหาว่าได้ เกิดการละเมิด สิทธิมนุษยชนเนื่องจากการดาเนินงานของบริ ษัทจาก
ไทยสามแห่งในโครงการเหมืองถ่านหินแบบเปิ ด เหมืองถ่านหินบานชองได้ ก่อให้ เกิดมลพิษทังทางน
้
้าและอากาศ
ทาลายอาชีพของคนในพื ้นที่ ส่งผลให้ มีการยึดคืนที่ดินเกษตรกรรมอย่างผิดกฎหมาย รวมทังผลกระทบร้
้
ายแรงอื่น ๆ
ตามเนื ้อหาในคาร้ องเรี ยนบบับนี ้
คาดว่าเหมืองแห่งนี ้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมากถึง 16,000 คน ใน 22 หมูบ่ ้ านในเขตบานชอง ในภาค
ตะนาวศรี ซึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านาตกอยูใ่ นสภาพที่เป็ นสนามรบระหว่างกองกาลังของฝ่ าย Karen National
Union กับกองทัพพม่า โครงการแห่งนี ้ส่งผลให้ มีคนงานเข้ ามาอยู่ในพื ้นที่จานวนมาก รวมทังทหารติ
้
ดอาวุธที่มาจาก
นอกพื ้นที่ ทาให้ ประชาชนเกิดความรู้ สกึ ไม่ปลอดภัยอีกครัง้ หนึ่ง ภายหลังการลงนามในความตกลงหยุดยิงชัว่ คราว
เมื่อปี 2555
ในคาร้ องที่ยื่นโดยชาวบ้ านบริ เวณโดยรอบเหมืองบานชองและด้ วยความสนับสนุนจากกลุม่ ยาวชนตากา
พอ (Tarkapaw Youth Group) ซึ่ง เป็ น องค์ กรพัฒนาเอกชนในพื น้ ที่ และ Inclusive Development International
เรี ยกร้ องให้ ทาง กสม.สอบสวนการดาเนินงานของบริ ษัทจากไทยสามแห่ง ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับโครงการเหมืองแห่งนี ้
ได้ แก่ บริ ษัทเอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จากัด (มหาชน) บริ ษัทอีสต์สตาร์ จากัด และบริ ษัทไทย แอสเซท ไมนิ่ง จากัด ส่วนบริ ษัท
ที่สซี่ ึ่งตังอยู
้ ่ในพม่าได้ แก่ บริ ษัทเมย์ ฟลาวเวอร์ ไมนิ่ง เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด เป็ นผู้ได้ รับประทานบัตรในการทาเหมือง
ครอบคลุมพื ้นที่ 2,100 เอเคอร์
จากข้ อมูลของกลุม่ ยาวชนตากาพอ “รัฐบาลให้ สมั ปทานการทาเหมืองสาหรับโครงการนี ้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่
ห่างไกลและยากต่อการตรวจสอบ บริ ษัทจากไทยต่างมุ่งดาเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบจากโครงการ ถึงเวลาแล้ วที่รัฐบาลต้ องทบทวนโครงการเหมืองถ่านหิน บานชองและดาเนินมาตรการ
บางอย่าง เรายังเรี ยกร้ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยให้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบริ ษัทจาก
ไทยและดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ ้นแล้ วจากโครงการนี"้
คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติของไทย ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระ เป็ นหนึ่งในหน่วยงานสิทธิ มนุษยชน
ระดับชาติของโลก ที่สอบสวนการดาเนินงานในต่างประเทศของบริ ษัทเอกชนซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย หลังการ
สอบสวน คณะกรรมการจะเผยแพร่รายงานต่อสาธารณะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบสวน
คาร้ องบบับนี ้กล่าวหาว่าได้ เกิดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนร้ ายแรงหลายประการต่อชุมชนในพื ้นที่บานชอง
รวมทังการละเมิ
้
ดสิทธิ ที่จะมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอและสิทธิด้านสุขภาพ กากของเสียที่เป็ นของแข็งจาก
เหมืองถ่านหินบานชองได้ ลกุ ไหม้ และส่งกลิ่นเหม็น ทาให้ ประชาชนต้ องอพยพออกจากบ้ านเรื อนของตนเอง ทาให้
พวกเขาเวียนศีรษะและเจ็บป่ วย โครงการนี ้ยังก่อมลพิษในแหล่งน ้าซึ่งราษฎรในพื ้นที่ใช้ ดื่ม อาบน ้า และทาอาหาร

ในช่วงหน้ าฝนมลพิษได้ ไหลลงไปในลาธารและแม่น ้าในพื ้นที่ ทาให้ สตั ว์น ้าและพืชผลเสียหาย ส่งผลกระทบต่ออาชีพ
ของประชาชน ทังนี
้ ้ตามเนื ้อหาในคาร้ อง
ผู้พฒ
ั นาโครงการเหมืองแร่ ได้ ทาการยึดที่ดินเกษตรกรรมจากประชาชนในพื ้นที่อย่างผิดกฎหมาย ในบาง
กรณีไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้ ทังนี
้ ้ตามเนื ้อหาในคาร้ อง รวมทัง้ ทางบริ ษัทยังไม่เคยขอความยินยอมจากชุมชน
กะเหรี่ ยงในพื ้นที่ เป็ นการละเมิดสิทธิในการกาหนดชะตากรรมของตนเอง และคุกคามต่อวิถีชีวิตตามจารี ตประเพณี
ของพวกเขา
เป็ นที่ทราบกันดีว่าเหมืองถ่านหินนับเป็ นโครงการที่มีความเสี่ยงมากที่สดุ ในแง่ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
สิง่ แวดล้ อมและสังคม โครงการนี ้เกิดขึ ้นใจกลางภูมิภาคที่เพิ่งจะฟื น้ ตัวจากสงครามที่โหดร้ ายและสืบเนื่อ งมาหลาย
ทศวรรษ นาตาลี บูกลั สกี (Natalie Bugalski) ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมายของ Inclusive Development International
กล่าวว่า “บริ ษัทเหล่านี ้ได้ เพิกเบยอย่างสิ ้นเชิงต่อหน้ าที่ของตนที่จะต้ องปรึกษาหารื อกับชุมชนในพื ้นที่และดาเนินการ
ตรวจสอบด้ านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม”
มีรายงานว่า บริ ษัทเมย์ ฟลาวเวอร์ ไมนิ่ง จากัด ซึง่ เป็ นของบุคคลที่รวยสุดคนหนึง่ ในพม่า ได้ รับสัมปทานใน
โครงการนี ้เมื่อปี 2553 และ 2554 แต่ไม่ได้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานในพื ้นที่แต่อย่างใด บริ ษัทอีสต์สตาร์
จากัด ซึง่ ตังอยู
้ ่ที่ราชบุรีและบริ ษัทไทย แอสเซท ไมนิ่ง จากัด ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่กาญจนบุรี เป็ นบริ ษัทที่พฒ
ั นาเหมืองแร่แห่งนี ้
และโครงสร้ างขันพื
้ ้นฐานเพื่อการคมนาคม โดยมีบริ ษัทเอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จากัด (มหาชน) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่กรุงเทพฯ เป็ นผู้ลง
นามในความตกลงเมื่อปี 2555 เพื่อสนับสนุนทุนดาเนินงานของเหมืองแร่ และการจัดส่งถ่านหินไปยังเครื อข่ายของผู้
ซื ้อของตน
ตัวแทนของชุมชนที่ได้ รับผลกระทบกล่าวว่า ช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา พวกเขาได้ พยายามเจรจากับทางบริ ษัทที่
พัฒนาเหมืองแร่ แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ในตอนนี ้พวกเขาจึงเรี ยกร้ องให้ ยตุ ิการดาเนินงานของโครงการ
จากข้ อมูลของตัวแทนชุมชนในหมูบ่ ้ านที่ได้ รับผลกระทบกล่าวว่า “เราได้ รับผลกระทบร้ ายแรงจากถ่านหินที่
เผาไหม้ และเราตระหนักดีว่าทางบริ ษัทไม่สามารถจัดการกับปั ญหานี ้ได้ ซึ่งทาให้ ชีวิตของพวกเรายากลาบากมาก
พวกเรากลัวอย่างยิ่งว่าการไหม้ ของถ่านหินจะเกิดขึ ้นไปตลอดกาล เราหวังว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของไทยจะสอบสวนโครงการนี ้และประกันว่า บริ ษัทจากไทยจะไม่ละเมิดสิทธิของชุมชนในพม่า”
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Natalie Bugalski: natalie@inclusivedevelopment.net.

