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แถลงการณ์มูลนิธิผสานวฒันธรรม 

เรียกร้องรัฐบาลเมียนมาร์สร้างสนัติสุขในรัฐยะไข่ และคุม้ครองเหยื่อจากความรุนแรง 

 

มูลนิธิผสานวฒันธรรมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสหภาพเมียนมาร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในรัฐยะไข่หามาตรการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม เพ่ือสร้างสันติสุขท่ีย ัง่ยืน   สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในรัฐยะไข่ในระยะสองถึงสามปีท่ีผ่านมา

โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนล่าสุดทาํใหป้ระชาชนหลายร้อยคนตอ้งพลดัถ่ินท่ีอยู่ เน่ืองจากบา้นเรือนถูกเผาทาํลาย  

เหตุการณ์เหล่าน้ีไม่เป็นผลดีต่ออนาคตเมียนมาร์ท่ีกาํลงัพฒันาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

มูลนิธิฯขอประณามการใชค้วามรุนแรงทุกรูปแบบจากทุกฝ่าย  และยงัคงกงัวลอย่างยิ่งต่อการใชอ้าํนาจอนัมิ

ชอบของทหารท่ีนาํไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้กาํลงับุกทาํร้ายชุมชนชาวโรฮิงญา ทาํให้มีผูไ้ร้ท่ีอยู่อาศยั

จาํนวนมาก โดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็กซ่ึงสูญเสียบา้นจากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีฝ่ายเจา้หนา้ท่ีรัฐโจมตีเผาทาํลาย เป็น

เหตุให้เกิดวิกฤตทางมนุษยธรรมอันเป็นผลพวงของสงคราม   รัฐบาลพม่าและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือ

ประชาธิปไตย ตอ้งแสดงความรับผิดชอบและดาํเนินการปกป้องชีวิตของประชาชน 

เพ่ือนาํสันติสุขท่ีย ัง่ยืนมาสู่รัฐยะไข่และเพ่ือให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติ เราขอเรียกร้องให้

รัฐบาลริเร่ิมใหมี้การเจรจาสนัติภาพนาํโดยคนกลางท่ีเป็นอิสระ  และตอ้งเปิดโอกาสใหอ้งคก์รระหว่างประเทศสามารถ

เขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง  เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสามารถนาํอาหารและ

ยารักษาโรคเขา้ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบ  คนไร้บา้น และผูท่ี้อดอยากจากความขดัแยง้ 

นอกจากชาวโรฮิงญาท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงแลว้ยงัมีชุมชนคนกลุ่มนอ้ยชาวฮินดู และครอบครัว

ชาวพุทธท่ีตอ้งไดรั้บการปกป้องจากรัฐดว้ย  ผูท่ี้กระทาํผิด ใชค้วามรุนแรงก่อความเสียหายจะตอ้งถูกจบัดาํเนินคดีตาม

กฏหมาย   และถา้พบความจริงตามท่ีมีรายงานว่ามีการจดัตั้งกองกาํลงัทหารอิสลามในรัฐยะไข่  รัฐบาลตอ้งทาํการ

สอบสวน  และประชาชนคนธรรมดาตอ้งไม่ตกเป็นเหยื่อของการต่อสูร้ะหวา่งรัฐกบักลุ่ม ติดอาวธุ 

เราขอเรียกร้องใหน้างอองซานซูจี เป็นผูน้าํในการเปล่ียนทศันคติคนในรัฐบาล ทาํความเขา้ใจกบัประชาชนถึง

ประชาธิปไตยและสนัติภาพของประเทศโดยรวม  การเจรจากบัรัฐบาลบงักลาเทศถือเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลของนางซูจีตอ้ง

ดาํเนินการโดยเร็ว  เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่า ผูล้ี้ภยัชาวโรฮิงญาท่ีถูกให้เขา้ไปอยู่ในค่ายต่างๆตามแนวแม่นํ้ านาฟ  จะ

ไดรั้บสิทธิกลบัเขา้ไปยงับา้นเกิดในรัฐยะไข่ไดอี้กและไดรั้บการปกป้องดูแลเป็นอยา่งดีจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 

รัฐบาลเมียนมาร์ควรยินยอมให้ นางสาว ยางฮี ลี ผูแ้ทนพิเศษจากสหประชาชาติ เขา้พ้ืนท่ีท่ีเกิดความรุนแรง

และเขา้ถึงสถานท่ีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐรัฐยะไข่  เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา ขณะเดียวกนัเราขอเรียกร้องให้ผูแ้ทนพิเศษจากสหประชาชาติไดใ้ช้ความละเอียดอ่อนในการเขา้ถึง

ประเดน็ปัญหาความขดัแยง้ในรัฐยะไข่ และประเมินสถานการณ์ทั้งหมดอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
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     Press Statement 

Appeal to Burmese Government to bring peace to Rakhine and protect victims of violence 

 

We call on all parties to find a meaningful solution to the problems in the Rakhine State of Myanmar so that 

there is everlasting peace. Given the way things have unfolded in the Rakhine State over the last few years, 

especially the recent episodes of violence which has left hundreds of people displaced, their houses burnt, it certainly 

does not augur well for the future of a Myanmar that is gradually transitioning towards democracy.  

While we condemn all forms of violence perpetrated by any side, we are particularly concerned at how the 

military has misused its powers to commit human rights abuses and atrocities against the Rohingya community. The 

large scale displacement of people, especially women and children whose houses have been razed to the ground 

owing to arson and violent attacks and the resulting humanitarian crisis needs to be addressed on a war footing and 

the NLD led government respond by protecting the lives of ordinary citizens.  

In order to bring about lasting peace to the Rakhine State and in order for the communities to coexist in a 

peaceful manner we strongly urge the government to initiate a peace talk led by a third party. Further the areas that 

have been impacted by the violence should be opened to international aid providing the much needed access to 

humanitarian service providers to bring food and medicines to the people who have been left homeless and hungry 

by the conflict.  

We believe that while the Rohingyas have faced the brunt of the violence, there are other communities such 

as the small Hindu families and also some Buddhist families must be given full state protection and those guilty of 

perpetrating the violence must be booked and tried as per the law. If there is any truth on the reports of Islamic 

militancy taking roots in the Rakhine State it must be investigated by the Government and ordinary citizens not 

forced to become victims of circumstances sandwiched between the State and Non-State armed forces. 

We also encourage Aung San Suu Kyi to take lead in changing public perception about her government and 

the overall state of democracy and peace in Myanmar. The dialogue with the government of Bangladesh must be 

accorded topmost priority by her government so as to ensure that all the refugees that are lodged in camps along the 

banks of the Naf river are given their rights to return back to their homes in Rakhine and are given full protection by 

both the governments.  

The Myanmar Government should also allow proper access to UN Special Rapporteur Yanghee Lee to 

places of violence and human rights in Rakhine so that a full and transparent account of the ground situation is 

possible. At the same time we would also like to urge the UN Special Rapporteur to be very sensitive in her approach 

the vexed issue of conflict in Rakhine and make a comprehensive assessment of the overall situation.  

More Information please contact Mr. Surapong Kongchantuk , Chairperson 081-6424006 and Ms. Somsri  

Hannanathasuk  081-8105306 

  

 

 


