แถลงการณ์ ของเครือข่ ายผู้หญิงภาคประชาสั งคมเพือ่ สั นติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) และองค์ กรภาคี
เนื่องในโอกาสวันสื่ อสั นติภาพชายแดนใต้ / ปาตานี และวันสตรีสากล
เนื่ อ งในโอกาสวั น สื่ อ สั น ติ ภ าพชายแดนใต้ / ปาตานี 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 และในโอกาสที่ จ ะถึ ง
วันสตรี สากล 8 มีนาคมนี้ เครื อข่ ายผู้ ห ญิงภาคประชาสั งคมเพื่อ สั นติภาพชายแดนใต้ (Civic Women) และ
องค์ กรภาคี ดังมีรายนามข้ างล่ างนี้ ขอสะท้ อนเสี ยงและข้ อเรี ยกร้ อง ที่ยึดโยงกับเสี ยงของประชาชนในชุ มชน และ
เสี ยงของประชาสั งคม ดังนี้
1. ขอให้รัฐบาล และมาราปาตานี รวมทั้งคนจากทุกภาคส่ วนของสังคม ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผหู ้ ญิง
ในชุมชนและสังคม มีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างจริ งจังแข็งขัน ทั้งนี้ การมีส่วนรวม ต้องคานึ งถึง
ความเสมอภาค ความเป็ นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง การเคารพและให้เกี ยรติ ในศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์และ
บทบาทของผูห้ ญิงที่เป็ นหุน้ ส่ วนสาคัญในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้
2. ทุ กฝ่ าย จะต้องช่ วยกันทาให้สันติ ภาพ “กิ นได้” หมายความว่าจับต้องได้ ยึดโยงกับประชาชนที่ เป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับสันติภาพ และเกิดประโยชน์ที่เป็ นรู ปธรรมต่อประชาชน ทั้งนี้โดย
2.1 การพูดคุยระหว่างรัฐบาล และมารา ปาตานี (track 1) ต้องทาให้ “กินได้” โดยมีความจริ งใจ จริ งจัง
ไม่ต้ งั แง่กนั ยึดโยงกับเสี ยงของประชาชน ข้อเสนอใดก็ตามที่สองฝ่ ายพอยอมรับกันได้ ก็ขอให้ยอมรับกันเพื่อให้
การพูดคุยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อเห็นแก่ประชาชนที่ไม่อยากให้มีการสูร้ บและได้รับผลกระทบอีกต่อไป
2.2 การพูดคุยกับชาวบ้านในระดับชุ มชน (track 3)ก็ตอ้ งให้เดิ นหน้าควบคู่ไปกับ track 1 โดยเฉพาะ
ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อให้ผคู ้ นทุกฝ่ ายที่บอบช้ า ไม่ว่าจะเป็ นชาวบ้านที่เป็ น
ชาวมลายูมุสลิม ชาวพุทธ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เอง ได้ใช้การสานเสวนาเพื่อรับฟังถึงผลกระทบของกันและกัน และ
เยียวยาบาดแผลความบอบช้ าที่ชุมชนและคนทุกฝ่ ายได้รับ
2.3 ในระหว่างการพูดคุยของ track 1 ทั้งสองฝ่ าย ต้องใส่ ใจช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากที่ ชาวบ้าน
กาลังเผชิ ญอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะปั ญหาปากท้อง คุ ณ ภาพชี วิต ปั ญหายาเสพติ ด ปั ญหาการจัดการทรั พยากร
นอกจากนั้นต้องไม่ปล่อยให้เกิดการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ไม่หวาดระแวง ตีตรา และปฏิบตั ิต่อผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากคดีความมัง่ คงเหมือนพวกเขาเป็ นโจรผูร้ ้ายหรื อเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยไม่จบไม่สิ้น ที่สาคัญขอให้กองกาลังติดอาวุธ
ทุกกลุ่ม ไม่ไปซ้ าเติม ก่อเหตุรุนแรงที่ทาให้ผหู ้ ญิง และชาวบ้านซึ่ งไม่ใช่คู่สู้รบ ขาดพื้นที่ปลอดภัยในการดารงชี วิต
และทามาหากิน ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็ นสภาวะแวดล้อมที่ทุกๆฝ่ าย ต้องช่วยกันดูแลรักษาและทะนุถนอม เพื่อไม่ทาให้
ชาวบ้านเดือดร้อนซ้ าซ้อน และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกระบวนการสันติภาพ
3. สื่ อกระแสหลัก สื่ อทางเลื อกทั้งหลาย เป็ นตัวแสดงสาคัญที่ จะทาให้สันติ ภาพเดิ นหน้าต่อและกิ นได้
ขอให้พี่นอ้ งสื่ อ ช่วยกันสื่ อสารให้คนทัว่ ทุกภาคได้ตระหนักว่าปั ญหาชายแดนใต้ เป็ นวาระแห่ งชาติ ที่พลเมืองไทย
ทัว่ ทั้งประเทศ ต้องหันมาสนใจ และสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ ด้วยจิตใจที่เปิ ดกว้าง ยอมรับ
และเคารพในบริ บทและเสี ยงของคนในพื้นที่

28 กุมภาพันธ์ 2559
คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เครือข่ ายองค์ กรประชาสั งคม และชุมชนที่ร่วมแถลงการณ์
1. เครื อข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (CIVIC WOMEN)
2. มูลนิธิฮิลาลอะห์มรั (HILAL-AHMAR FOUNDATION)
3. แกนนาผูห้ ญิงพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
4. แกนนาผูห้ ญิงยุโป ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
5. แกนนาผูห้ ญิงกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิ วาส
6. กลุ่มวานีตา ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
7. กลุ่มมุสลีมะฮ์ KL(กูจิงลือปะ) ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิ วาส

