การรณรงค์ยตุ ิ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็ นวันขจัดความรุนแรงต่อ
สตรีสากล และรณรงค์ให้ผชู้ ายติดสัญลักษณ์รบิ บิน้ สีขาวทีป่ ก
เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
เพือ่ แสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
โดยยอมรับว่าไม่ทาร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ
ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมือ่ วันที่ 29
มิถุนายน 2546 กาหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็ น
“เดือนแห่งการณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี”
ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวน
ชาวจังหวัดนราธิวาส ร่วมติดเข็มกลัด “ริบบิน้ สีขาว”สัญลักษณ์
ในการรณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงเพือ่ แสดงถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่ง
เฉย และไม่กระทารุนแรงต่อเด็กและสตรี ในช่วงวันที่ 25 –30
พฤศจิกายน ของทุกปี

ความรุนแรงต่ อ “เด็กและสตรี”
ภัยเงียบที่ไม่ควรนิ่ งเฉย

การแก้ไขปั ญหาเด็ก
จากปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทาให้เกิดการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ สภาพครอบครัวของสังคมไทย
เปลีย่ นจากครอบครัวขยายเป็ นครอบครัวเดีย่ วและครอบครัวมี
เวลาให้กนั ในการพูดคุย อบรมสังสอนบุ
่
ตรน้อยลง ประกอบกับ
กระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทีม่ สี งิ่ ปลุกเร้าและแรงจูงใจ ทาให้
หลายครอบครัวเกิดการบริโภคนิยมฟุ้งเฟ้ อ อันเกิดทีม่ าของ
ปั ญหาด้านเด็ก ได้แก่
1.เด็กถูกปล่อยปละละเลย เด็กเร่รอน/ขอทาน เด็กถูกทิ้ง
และเด็กกาพร้า เด็กในสลัม/ชุมชนแออัด
2.เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กถูกทารุณ โสเภณีเด็ก เด็กถูก
ข่มขืนและแรงงานเด็ก
3.เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม เด็กติดสารเสพติด ตัง้ ครรภ์
นกสมรส เด็กก่ออาชญากรรม / ต้องคดี เด็กเข้ารับการฝึกอบรม
ในสถานพินิจ เด็กมัวสุ
่ มในสถานบริการและสถานเริงรมย์

4.เด็กพิการทางร่างกาย/ทางจิตใจ/พิการทางสติปัญญา

5.เด็กขาดโอกาส/ยากจนเข้าไม่ถงึ บริการ ไม่ได้เรียน
หนังสือ ลูกกรรมกรว่างงาน
6.เด็กได้รบั ผลกระทบจากเอดส์ เด็กเป็ นเอดส์ เด็กกาพร้า
เพราะพ่อแม่เป็ นเอดส์ซงึ่ บางกรณีเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
เช่นการทอดทิ้งเด็กทารก การให้เด็กไปขอทาน การทารุณเด็ก
การข่มขืนเด็กและการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
ดังนัน้ ทุกครอบครัว ชุมชน จึงควรให้ความสนใจ เอาใจใส่
ซึง่ กันและกันให้มากเพือ่ ให้สงั คมของเราน่าอยู่ อย่างไรก็ตาม
หากมีปัญหาหรือพบเห็นผูท้ ปี่ ระสบความเดือดร้อนดังกล่าว
หากยังไม่พบทางออก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ งาน
พัฒนาชุมชน งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รบั ฟั งปั ญหา
และร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ เพือ่ เสนอแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาเพราะปั ญหาทุกปั ญหาย่อมมีทางออก
“หญิ ง-ชาย ย่อมมีความเสมอภาคมาแต่ กาเนิ ด
สังคมจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครอง พิ ทกั ษ์
สิ ทธิ และส่งเสริ มคุณภาพชี วิต ตามหลักกฎหมายและสิ ทธิ
มนุษยชน” นี่คอื ภารกิจหลัก ของมูลนิธฯิ ทีต่ ้องการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยใช้
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผหู้ ญิงเข้าใจใน
บทบาท หน้าทีแ่ ละสิทธิของสตรี นาไปสูค่ วามเข้มแข็งและมี
อานาจต่อรองเชิงโครงสร้างในระดับปั จเจกบุคคล และเครือข่าย
การทางานเชิงรุก เป็ นหลักการทางานทีม่ ลู นิธฯิ ยึดถือ
และปฏิบตั มิ าโดยตลอด มีการลงพืน้ ทีท่ างานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จนเกิดเป็ นองค์ความรู้ และพัฒนาเป็ นต้นแบบในทาง
ปฏิบตั ิ ขยายผลไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ ในกลไกของรัฐและชุมชน
สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูห้ ญิงและเครือข่าย
ส่งผลให้เกิดการพึง่ ตนเองได้

กิจกรรมหลัก 3 ด้าน ทีท่ างมูลนิธเิ พือ่ นหญิงใช้เป็ น
กลไกในการขับเคลื่อน เพือ่ ช่วยคุม้ ครอง พิทกั ษ์สทิ ธิ และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของสตรี คือ
กิ จกรรมแรก การช่วยเหลือและพิ ทกั ษ์สิทธิ
สตรี โดยการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและสังคม
สงเคราะห์แก่ผหู้ ญิงทีต่ กอยูใ่ นภาวะวิกฤติด้านรุนแรงใน
ครอบครัว ถูกคุกคามทางเพศ ถูกบังคับล่อลวงให้คา้ ประเวณี
ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ ถูกเลิกจ้างงานโดยไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรม และถูกเลือกปฏิบตั จิ ากภาวะความเป็ นหญิง
ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อทนายความ นักสังคม
สงเคราะห์ มีกระบวนการฟื้ นฟูจติ ใจและเป็ นกาลังใจให้ผหู้ ญิงที่
เดือดร้อนให้สามารถต่อสูเ้ พือ่ ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความ
กดดัน จากสภาวะทีต่ ้องการทางเลือก ให้มคี วามเป็ นอิสระ และ
สามารถพึง่ ตนเองได้ โดยการจัดประชุมกลุ่มสนับสนุ น (group
pport) และการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (case
conference) เพือ่ บูรณาการการช่วยเหลือผูห้ ญิงอย่างเป็ นระบบ
และสนับสนุ นการทางานซึง่ กันและกัน
กิ จกรรมที่สอง การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้
เครือข่าย อาทิ
เครือข่ายแรงงาน ในกลุ่มแรงงานหญิงเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขตเทศบาลอาเภอสุไหงโก-ลก รวมทัง้ ในตัว
จังหวัดนราธิวาส โดยให้การสนับสนุ นด้านการฝึกอบรมความรู้
เกีย่ วกับ พ.ร.บ.การประกันสังคม กฎหมายแรงงาน สิทธิ
มนุ ษยชนของสตรี สุขภาพความปลอดภัยในการทางาน และ
การแลกเปลีย่ นดูงาน การรวมกลุ่มออมทรัพย์ และการส่งเสริม
อาชีพเพือ่ การพึง่ ตนเอง ฯลฯ
เครือข่ายชมรมหญิงช่วยเหลือหญิง เป็ นเครือข่าย
ผูห้ ญิงทีผ่ า่ นพ้นวิกฤติความรุนแรงในครอบครัว หรือจากการ
ละเมิดทางเพศมาแล้ว จากการแนะนาให้คาปรึกษาของมูลนิธฯิ
แล้วมารวมตัวกันเป็ นอาสาสมัครทากิจกรรมกลุ่มสนับสนุ น หรือ

กลุ่มเพือ่ นช่วยเพือ่ น เพือ่ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษา
ช่วยเหลือผูห้ ญิงทีต่ กอยูใ่ นภาวะวิกฤติทางร่างกายและจิตใจ ให้
มีกาลังใจรับมือกับปั ญหาต่างๆ ในชีวติ อย่างมีสติและรูเ้ ท่าทัน
เครือข่ายผูช้ ายเลิกเหล้า ผูห้ ญิงและเยาวชน ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการดื่มเหล้า เป็ นกิจกรรมชุมชนปลอดความ
รุนแรง ภายใต้โครงการ “ลด ละ เลิ กเหล้า : ลดความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิ งและเด็ก” โดยสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือ
ผูห้ ญิงและเด็กในชุมชน ฝึกอบรมทักษะการให้คาปรึกษา การ
สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ป้ องกันมิ
ให้เกิดปั ญหาความรุนแรงต่อเด็กและผูห้ ญิงในชุมชน รณรงค์ให้
คนในชุมชนมีทศั นคติใหม่วา่ ความรุนแรงที่เกิ ดขึ้นกับผูห้ ญิ ง
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็ นปัญหาสังคมที่ต้องช่วยกัน
แก้ไข รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงผลกระทบของการดื่มเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ ทีเ่ ป็ นปั จจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ การประสานงานระหว่างศูนย์ช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กใน
โรงพยาบาลของรัฐ เครือข่ายผูห้ ญิงชาวบ้าน ทีม่ ลู นิธฯิ ให้การ
สนับสนุ นในภาคใต้พน้ื ทีจ่ งั หวัดชุมพร ภาคอีสานพืน้ ทีจ่ งั หวัด
อานาจเจริญ และภาคเหนือพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่
ชุมชนคนไทยเกรียง สมุทรปราการ และ 5 ชุมชน ในกรุงเทพฯ
กิ จกรรมสุดท้าย การร่วมมือกับเครือข่าย
หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่
เครือข่ายพนักงานสอบสวนหญิง-ชาย โดยร่วมกัน
ปรับปรุงกลไกการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ของตารวจในส่วนของ
พนักงานสอบสวน ให้มคี วามเข้าใจและเคารพในหลักสิทธิ
มนุ ษยชนของผูห้ ญิงและเด็ก ไม่มองเรือ่ งครอบครัวเป็ นเรือ่ ง
ส่วนตัว หรือทีผ่ หู้ ญิงถูกละเมิดทางเพศเป็ นความผิดของผูห้ ญิง
เอง และให้ความช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปั ญหาความ
รุนแรงด้านจิตใจและร่างกายด้วยท่าทีทเี่ ข้าใจ ปราศจากความ
อคติทางเพศและการเลือกปฏิบตั ิ

เครือข่ายศูนย์ชว่ ยเหลือผูห้ ญิงและเด็ก หรือศูนย์พงึ่ ได้
โรงพยาบาลของรัฐ 104 ศูนย์ โดยมูลนิธฯิ ได้รบั ความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลต่างๆ ในระยะแรกของการมีศนู ย์ฯ เช่น
โรงพยาบาลชุมพร ขอนแก่น อานาจเจริญ เป็ นต้น ในการจัด
ฝึกอบรมบุคลากร เกีย่ วกับแนวคิดบทบาทหญิงชาย เทคนิคการ
ให้คาปรึกษาแก่ผหู้ ญิงและเด็กทีป่ ระสบปั ญหาวิกฤติในชีวติ จัด
กิจกรรมกลุ่มสนับสนุ นเพือ่ ให้ผปู้ ระสบปั ญหาได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ชวี ติ และให้กาลังใจซึง่ กันและกัน การจัดประชุม
ทีมสหวิชาชีพ ร่วมแลกเปลีย่ นปั ญหาและแนวทางช่วยเหลือ
รวมทัง้ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นดูงานระหว่างเครือข่ายภาครัฐ
และชุมชน
เครือข่ายหน่วยงานรัฐอืน่ ๆ โดยการประสานการ
ทางานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สานัก
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ตารวจทีท่ าหน้าทีด่ ้านพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก เยาวชน และสตรี
สถาบันการศึกษา และกรมคุมประพฤติ เป็ นต้น

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและ
เด็ก
การณรงค์ยตุ ิ ความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก
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