ข้ อเรียกร้ องเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการพูดคุยเพื่อสั นติภาพชายแดนใต้ และวันสตรีสากล
หยุดความรุ นแรงต่ อเด็ก ผู้หญิง และพลเรือน
10 ปี ของเหตุการณ์ ความรุ นแรงในชายแดนใต้ ทาให้มีผูเ้ สี ยชี วิตและบาดเจ็บกว่า 15,000 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นพลเรื อน ระยะหลัง มี เด็ก และผูห้ ญิ งกลายเป็ นเหยื่อเพิ่ มขึ้ น โดยเฉพาะเดื อนกุม ภาพันธ์ น้ ี
มีเหตุการณ์สะเทือนจิตใจ ที่ทาให้ผหู้ ญิงเสี ยชีวิตถึง 10 คน เด็กเสี ยชีวิต 4 คน ส่ วนก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2547 – ตุลาคม 2556 มีผหู้ ญิงเสี ยชี วิตไปแล้ว 395 คน บาดเจ็บ 1,596 คน เด็กเสี ยชี วิต 62 คน
บาดเจ็บ 374 คน
ในนามของผูไ้ ด้รับผลกระทบที่ เป็ นผูห้ ญิ ง เด็ก พลเรื อนทัว่ ไป รวมทั้งกลุ่ มองค์กรประชาสังคม
ขอใช้วาระโอกาสครบรอบ ๑ ปี ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และในโอกาสที่จะถึงวันสตรี สากล ๘ มีนาคมนี้
แถลงจุดยืน และข้อเรี ยกร้องผ่านเวทีวนั สื่ อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ดังนี้
1.ขอให้ก องกาลัง ติ ดอาวุธ จากทุ ก ฝ่ าย ยุติการใช้ค วามรุ นแรงทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ที่ ส่ งผล
กระทบต่อเด็ก ผูห้ ญิง รวมทั้งพลเรื อนทัว่ ไป
2.เจ้า หน้า ที่ รั ฐ ต้อ งเพิ่ ม มาตรการป้ องกัน การก่ อ เหตุ ต่ อ เด็ ก ผู้ห ญิ ง และพลเรื อนอย่ า งสุ ด
ความสามารถ กรณี เ หตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ต้อ งท าความจริ ง ให้ป รากฏอย่า งตรงไปตรงมา พร้ อ มสื่ อ สารสู่
สาธารณะ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะต่อเหตุการณ์ที่จะทาให้ความรุ นแรง ยิ่งลุกลามบานปลาย
ระหว่างประชาชนกันเอง รวมทั้งเหตุการณ์สะเทือนจิตใจ ทั้งที่เกิดกับชาวพุทธ และชาวมลายูมุสลิม
3.ขอให้ผไู ้ ด้รับผลกระทบ ประชาชนทุกศาสนา และเจ้าหน้าที่รัฐ มีสติ อดทน อดกลั้น ไม่ใช้ และ
ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุ นแรงตอบโต้ความรุ นแรง หรื อตั้งศาลเตี้ย
4.ขอให้รัฐบาลสานต่อการพูดคุ ยเพื่ อสันติ ภาพในระหว่างคู่ ขดั แย้ง พร้ อมทั้ง ส่ งเสริ มการพูดคุ ย
สันติภาพในทุกกลุ่ม ทุกระดับ รวมทั้งเปิ ดพื้นที่ปลอดภัยให้มีการแสดงออกทางการเมือง เพื่อร่ วมแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้ง ของผูท้ ี่เห็นต่าง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ทุกชาติพนั ธุ์ และทุกศาสนา
5.ขอให้สื่อมวลชน สื่ อทางเลือก ร่ วมทาหน้าที่สื่อสันติภาพ รายงานให้คนในสังคมไทย ได้เข้าใจ
ในปั ญหา และเห็นใจในชะตากรรมของประชาชนชายแดนใต้ จนนาไปสู่ การกาหนดเป็ นวาระประเทศ
ที่ จะท าให้เกิ ดความร่ วมมื อจากทุ ก ภาคส่ วนในการแก้ไขปั ญหาอย่างจริ งจัง และสร้ างสันติ ภาพได้อย่า ง
แท้จริ ง
28 กุมภาพันธ์ 2557
คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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กลุ่ม/องค์ กรทีร่ ่ วมลงนาม
กลุ่มผู้หญิง
(1) เครื อข่ายผูห้ ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
(2) เครื อข่ายผูห้ ญิงยุติความรุ นแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) สมาคมผูห้ ญิงเพื่อสันติภาพ
(4) ศู น ย์ ป ระสานงานวิ ช าการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ค วามไม่ ส งบ
จังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5) กลุ่มเซากูน่า
(6) ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
(7) เครื อข่ายสตรี ชายแดนใต้
กลุ่มเยาวชน
(1) กลุ่มด้วยใจ
(2) ศูนย์ฟ้าใสเครื อข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา
(3) สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรี ยง)
(4) กลุ่มเยาวชนใจอาสาและภรรยาอันวา
(5) สมาคมเยาวชนจิตอาสาปัตตานี
กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม
(1) เครื อข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
(2) กลุ่มชนพุทธกลุ่มน้อยยะลา
(3) มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (KSPI)
สภาประชาสั งคมชายแดนใต้
(1) สภาประชาสังคมชายแดนใต้
(2) สมาพันธ์ครู จงั หวัดชายแดนภาคใต้
(3) มูลนิธิฮิลาลอะห์มรั
(4) โครงการวิจยั พื้นที่ชุ่มน้ า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5) สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย
(6) มู ล นิ ธิ ว ฒ
ั นธรรมอิ ส ลามภาคใต้ / เครื อ ข่ า ยพัฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครอง
จังหวัดชายแดนใต้
(7) มูลนิธิบา้ นเด็กกาพร้าปั ญญาเลิศ
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(8) กองทุนเกื้อหนุนครอบครัวที่ทางานเพื่อสังคมชายแดนใต้
(9) ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านฮาลาล
(10) สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
(11) ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด “บ้านชีวติ ใหม่”
(12) ศูนย์อลั กุรอานและภาษา โรงเรี ยนจริ ยธรรมศึกษามูลนิธิ
(13) ศูนย์ประสานงานสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดปัตตานี
(14) เครื อข่ายสื่ อภาคประชาสังคมชายแดนใต้
(15) เครื อข่ายชุมชนศรัทธา
(16) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ปั ตตานี
(17) ศูนย์ประชาสังคมจังหวัดยะลา
(18) เครื อข่ายวิทยุชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
(19) สมาคมเสริ มสร้างสิ ทธิชุมชน
(20) ศูนย์ประสานเครื อข่ายประชาสังคมนราธิวาส
(21) ทีมยือรี งา
สมาคม/มูลนิธิ/ศูนย์
(1) กาชาดสากล
(2) Patani Forum (ปาตานีฟอรั่ม)
(3) วิทยาลัยประชาชน
(4) ภาคีสถาปัตยกรรมปาตานี
(5) ศูนย์การเมืองภาคพลเมืองสงขลา
(6) มูลนิธิศกั ยภาพชุมชน
สถาบันวิชาการ
(1) สถานวิจยั ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
(2) ศูนย์เฝ้ าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(3) คณะวิทยาการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(4) โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมในภาคใต้ของประเทศไทย (Step Project)
(5) โครงการนัก ศึ ก ษาหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รชั้น สู ง การเสริ ม สร้ า งสั ง คมสั น ติ สุ ข (4ส.จชต.)
สานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
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สื่ อ
(1) สานักสื่ อหัวใจเดียวกัน / เฌอบูโด
(2) เครื อข่ายช่างภาพชายแดนใต้
(3) กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต้
(4) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(5) สถานีวทิ ยุคลื่นฟ้ าใสหัวใจเรี ยนรู้
(6) เครื อข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
(7) เครื อข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปั ตตานี
(8) สถานีวทิ ยุมีเดียสลาตัน
(9) เครื อข่ายวิทยุจุดเมืองปั ตตานี
(10) ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค
(11) โรงเรี ยนนักข่าวพลเมือง
(12) กลุ่มต้มยา
บุคคล
(1) นางเรื องรวี พิชยั กุล
(2) นายวัลลภ ภุมรา
(3) นายพลธรรม จันทร์คา
(4) นางสาวยุรี แก้วชูช่วง (นักศึกษาปริ ญญาโท สันติศึกษา)
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