การรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปเปนวันขจัดความรุนแรงตอสตรี
สากล และรณรงคใหผูชายติดสัญลักษณริบบิ้นสีขาวที่ปกเปนเวลา
1 สัปดาห
เพื่อแสดงถึงการรวมกันตอตานการใชความรุนแรงตอสตรี โดย
ยอมรับวาไมทํารายหรือนิ่งเฉยตอการใชความรุนแรงตอสตรีในทุก
รูปแบบ
ในสวนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2546 กําหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกปเปน “เดือน
แหงการณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี”
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนชาว
จังหวัดนราธิวาส รวมติดเข็มกลัด “ริบบิ้นสีขาว”สัญลักษณในการ
รณรงคยุติความรุนแรงเพื่อแสดงถึงการไมยอมรับ ไมนิ่งเฉย และไม
กระทํารุนแรงตอเด็กและสตรี ในชวงวันที่ 25 –30 พฤศจิกายน
ของทุกป

ความรุนแรงตอ “เด็กและสตรี”
ภัยเงียบที่ไมควรนิ่งเฉย

การแกไขปญหาเด็ก
จากปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให
เกิดการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ สภาพครอบครัวของสังคมไทยเปลี่ยนจาก
ครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวมีเวลาใหกันใน
การพูดคุย อบรมสั่งสอนบุตรนอยลง ประกอบกับกระแสวัฒนธรรม
ตางชาติ ที่มีสิ่งปลุกเราและแรงจูงใจ ทําใหหลายครอบครัวเกิดการ
บริโภคนิยมฟุงเฟอ อันเกิดที่มาของปญหาดานเด็ก ไดแก
1.เด็กถูกปลอยปละละเลย เด็กเรรอน/ขอทาน เด็กถูกทิ้งและ
เด็กกําพรา เด็กในสลัม/ชุมชนแออัด
2.เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กถูกทารุณ โสเภณีเด็ก เด็กถูกขมขืน
และแรงงานเด็ก
3.เด็กประพฤติตนไมเหมาะสม เด็กติดสารเสพติด ตั้งครรภนก
สมรส เด็กกออาชญากรรม / ตองคดี เด็กเขารับการฝกอบรมใน
สถานพินิจ เด็กมั่วสุมในสถานบริการและสถานเริงรมย

4.เด็กพิการทางรางกาย/ทางจิตใจ/พิการทางสติปญญา
5.เด็กขาดโอกาส/ยากจนเขาไมถึงบริการ ไมไดเรียนหนังสือ
ลูกกรรมกรวางงาน
6.เด็กไดรับผลกระทบจากเอดส เด็กเปนเอดส เด็กกําพรา
เพราะพอแมเปนเอดสซึ่งบางกรณีเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชน
การทอดทิ้งเด็กทารก การใหเด็กไปขอทาน การทารุณเด็ก การ
ขมขืนเด็กและการใชแรงงานเด็ก เปนตน

ดังนั้น ทุกครอบครัว ชุมชน จึงควรใหความสนใจ เอาใจใสซึ่ง
กันและกันใหมากเพื่อใหสังคมของเรานาอยู อยางไรก็ตามหากมี
ปญหาหรือพบเห็นผูที่ประสบความเดือดรอนดังกลาว หากยังไมพบ
ทางออก ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น งานพัฒนาชุมชน งาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดรับฟงปญหาและรวมพูดคุย
ปรึกษาหารือ เพื่อเสนอแนวทางในการแกไขปญหาเพราะปญหาทุก
ปญหายอมมีทางออก
“หญิง-ชาย ยอมมีความเสมอภาคมาแตกําเนิด สังคม
จึงควรใชมาตรฐานเดียวกันในการคุมครอง พิทักษสิทธิ และ
สงเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน” นี่คือ
ภารกิจหลัก ของมูลนิธิฯ ที่ตองการสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ความเสมอภาคระหวางเพศ โดยใชยุทธศาสตรการเสริมสราง
กระบวนการเรียนรูใหผูหญิงเขาใจในบทบาท หนาที่และสิทธิของ
สตรี นําไปสูความเขมแข็งและมีอํานาจตอรองเชิงโครงสรางในระดับ
ปจเจกบุคคล และเครือขาย
การทํางานเชิงรุก เปนหลักการทํางานที่มูลนิธิฯ ยึดถือ
และปฏิบัติมาโดยตลอด มีการลงพื้นที่ทํางานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง จนเกิดเปนองคความรู และพัฒนาเปนตนแบบในทาง
ปฏิบัติ ขยายผลไปยังพื้นที่ตางๆ ทั้งในกลไกของรัฐและชุมชน
สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูหญิงและเครือขาย สงผลให
เกิดการพึ่งตนเองได
กิจกรรมหลัก 3 ดาน ที่ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงใชเปนกลไก
ในการขับเคลื่อน เพื่อชวยคุมครอง พิทักษสิทธิ และสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของสตรี คือ
กิจกรรมแรก การชวยเหลือและพิทักษสิทธิสตรี โดยการ
ใหความชวยเหลือดานกฎหมายและสังคมสงเคราะหแกผูหญิงที่ตก
อยูในภาวะวิกฤติดานรุนแรงในครอบครัว ถูกคุกคามทางเพศ ถูก
บังคับลอลวงใหคาประเวณี ตั้งครรภไมพึงประสงค ถูกเลิกจางงาน
โดยไมไดรับความเปนธรรม และถูกเลือกปฏิบัติจากภาวะความเปน
หญิง
ใหความชวยเหลือในการติดตอทนายความ นักสังคม
สงเคราะห มีกระบวนการฟนฟูจิตใจและเปนกําลังใจใหผูหญิงที่

เดือดรอนใหสามารถตอสูเพื่อใหหลุดพนจากความทุกข ความกดดัน
จากสภาวะที่ตองการทางเลือก ใหมีความเปนอิสระ และสามารถ
พึ่งตนเองได โดยการจัดประชุมกลุมสนับสนุน (group pport) และ
การจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (case conference) เพื่อบูรณาการ
การชวยเหลือผูหญิงอยางเปนระบบและสนับสนุนการทํางานซึ่งกัน
และกัน
กิจกรรมที่สอง การเสริมสรางความเขมแข็งให
เครือขาย อาทิ
เครือขายแรงงาน ในกลุมแรงงานหญิงเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขตเทศบาลอําเภอสุไหงโก-ลก รวมทั้งในตัวจังหวัด
นราธิวาส โดยใหการสนับสนุนดานการฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.การประกันสังคม กฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชนของสตรี
สุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน และการแลกเปลี่ยนดูงาน การ
รวมกลุมออมทรัพย และการสงเสริมอาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง ฯลฯ
เครือขายชมรมหญิงชวยเหลือหญิง เปนเครือขายผูหญิงที่
ผานพนวิกฤติความรุนแรงในครอบครัว หรือจากการละเมิดทางเพศ
มาแลว จากการแนะนําใหคําปรึกษาของมูลนิธิฯ แลวมารวมตัวกัน
เปนอาสาสมัครทํากิจกรรมกลุมสนับสนุน หรือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
เพื่อถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาชวยเหลือผูหญิงที่ตกอยูใน
ภาวะวิกฤติทางรางกายและจิตใจ ใหมีกําลังใจรับมือกับปญหาตางๆ
ในชีวิตอยางมีสติและรูเทาทัน
เครือขายผูชายเลิกเหลา ผูหญิงและเยาวชน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการดื่มเหลา เปนกิจกรรมชุมชนปลอดความรุนแรง
ภายใตโครงการ “ลด ละ เลิกเหลา : ลดความรุนแรงตอผูหญิง
และเด็ก” โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็ก
ในชุมชน ฝกอบรมทักษะการใหคําปรึกษา การสรางความเขาใจให
คนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแล ปองกันมิใหเกิดปญหาความ
รุนแรงตอเด็กและผูหญิงในชุมชน รณรงคใหคนในชุมชนมีทัศนคติ
ใหมวาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูหญิงไมใชเรื่องสวนตัว แตเปน
ปญหาสังคมที่ตองชวยกันแกไข รวมทั้งชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่เปนปจจัยกระตุนใหเกิดความรุนแรง
ในรูปแบบตางๆ การประสานงานระหวางศูนยชวยเหลือผูหญิงและ
เด็กในโรงพยาบาลของรัฐ เครือขายผูหญิงชาวบาน ที่มูลนิธิฯ ให

การสนับสนุนในภาคใตพื้นที่จังหวัดชุมพร ภาคอีสานพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญ และภาคเหนือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ภาคกลางที่ชุมชน
คนไทยเกรียง สมุทรปราการ และ 5 ชุมชน ในกรุงเทพฯ
กิจกรรมสุดทาย การรวมมือกับเครือขายหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก
เครือขายพนักงานสอบสวนหญิง-ชาย โดยรวมกัน
ปรับปรุงกลไกการรับเรื่องราวรองทุกขของตํารวจในสวนของ
พนักงานสอบสวน ใหมีความเขาใจและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิงและเด็ก ไมมองเรื่องครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว หรือที่
ผูหญิงถูกละเมิดทางเพศเปนความผิดของผูหญิงเอง และใหความ
ชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ประสบปญหาความรุนแรงดานจิตใจและ
รางกายดวยทาทีที่เขาใจ ปราศจากความอคติทางเพศและการเลือก
ปฏิบัติ
เครือขายศูนยชวยเหลือผูหญิงและเด็ก หรือศูนยพึ่งได
โรงพยาบาลของรัฐ 104 ศูนย โดยมูลนิธิฯ ไดรับความรวมมือจาก
โรงพยาบาลตางๆ ในระยะแรกของการมีศูนยฯ เชน โรงพยาบาล
ชุมพร ขอนแกน อํานาจเจริญ เปนตน ในการจัดฝกอบรมบุคลากร
เกี่ยวกับแนวคิดบทบาทหญิงชาย เทคนิคการใหคําปรึกษาแกผูหญิง
และเด็กที่ประสบปญหาวิกฤติในชีวิต จัดกิจกรรมกลุมสนับสนุน
เพื่อใหผูประสบปญหาไดแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิต และให
กําลังใจซึ่งกันและกัน การจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ รวมแลกเปลี่ยน
ปญหาและแนวทางชวยเหลือ รวมทั้ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนดูงาน
ระหวางเครือขายภาครัฐและชุมชน
เครือขายหนวยงานรัฐอื่นๆ โดยการประสานการทํางาน
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สํานักพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เจาหนาที่ตํารวจที่ทํา
หนาที่ดานพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี สถาบันการศึกษา และ
กรมคุมประพฤติ เปนตน
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