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เรี ยน ผู้บริ จาคทุกท่าน

สารจากผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (UNHCR)

ดิฉนั นางสาวรู เวนดริ น่ ี เมนิคดิเวล่ า มีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ มี
โอกาสเขียนถึงทุกท่านในฐานะผู้แทนข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำประเทศไทย (UNHCR) ที่ดฉิ นั เพิ่งเข้ ารับต�ำแหน่งเมื่อไม่นานนี ้ ดิฉนั
ขอถื อโอกาสนีข้ อบพระคุณในความเอือ้ เฟื ้อของท่านส�ำหรั บการบริ จาค
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ช่วยให้ UNHCR สามารถปฎิบตั ภิ ารกิจในการบรรเทาทุกข์
และช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยในประเทศไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด
ด้ วยประสบการณ์กว่า 27 ปี ที่ดฉิ นั ได้ มีโอกาสร่วมงานกับ UNHCR ทังใน
้
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ สหรัฐอเมริ กา เติร์กเมนิสถาน และประเทศไทย
รวมถึงความรู้ความช�ำนาญด้ านกฎหมายสหภาพยุโรป และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดิฉนั มีความมัน่ ใจว่าจะช่วยให้ UNHCR ส่งต่อความคุ้มครองใน
ระดับสากลแก่ผ้ ลู ี ้ภัยซึง่ ต้ องพลัดถิ่นฐานด้ วยเหตุจากสงคราม ความขัดแย้ ง
และการประหัตประหารได้ ตามภารกิจของเรา
ส�ำหรับดิฉนั ประเทศไทยถือเป็ นประเทศที่ดฉิ นั มีความคุ้นเคยเป็ นอย่างดี
นับตังแต่
้ เริ่มปฏิบตั งิ านในฐานะเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ ความคุ้มครองผู้ลี ้ภัยของ UNHCR
ประจ�ำประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2540 ซึ่งนับเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของ
UNHCR กลุ่มแรกๆที่เดินทางไปยังค่ายผู้ลี ้ภัยบริ เวณชายแดนไทย-พม่า
ผ่านไปเกือบ 20 ปี ดิฉนั มีความยินดีที่ได้ มีโอกาสกลับมาเยือนประเทศไทย
อีกครัง้ ในฐานะผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผ้ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
และมีความรู้สกึ ซาบซึ ้งเป็ นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ ทราบว่า ปัจจุบนั เรามีผ้ บู ริจาคชาวไทย
จ�ำนวนมากให้ การสนับสนุนผ่านการบริจาคอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ช่วยให้ UNHCR
สามารถต่อส่งความช่วยเหลือที่จ�ำเป็ นไปยังผู้ลี ้ภัยในประเทศไทย และเป็ น
สาเหตุหลักที่ UNHCR ได้ จดั ท�ำโครงการ Namjai for Refugees เพือ่ เป็ นการ
แสดงความขอบคุณส�ำหรับน� ้ำใจของผู้บริจาคชาวไทยทีม่ อบให้ ผ้ ลู ี ้ภัยเสมอมา

Greetings from the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) Thailand Representative - Ms. Ruvendrini

ดิฉนั ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ ้ง ส�ำหรับน� ้ำใจและความเอื ้อเฟื อ้ ของ
ท่านที่ชว่ ยท�ำให้ ผ้ ลู ี ้ภัยในประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองได้ และจ�ำนวน
มากได้ รับทางออกทีถ่ าวรมีชีวติ ใหม่ในประเทศที่ 3 โดย ณ ขณะนี ้ มีผ้ ูลภี ้ ยั
จ�ำนวน 106,000 คนที่ยงั คงอาศัยอยู่ในค่ ายพักพิงชั่วคราวจ�ำนวน 9 แห่ง
บริ เวณชายแดน ไทย-พม่า ซึง่ ยังต้ องการความช่วยเหลือจากการบริ จาค
อย่างต่อเนื่องของท่าน จนกว่าทางออกที่ยงั่ ยืนส�ำหรับการแก้ ปัญหาผู้ลี ้ภัย
ในประเทศไทยจะถูกในมาปฏิบตั ใิ ช้ ในอนาคต

Menikdiwela wrote to UNHCR donors in Thailand to emphasize

ขอบคุณอีกครัง้ ส�ำหรับการเป็ นส่วนหนึง่ ของ UNHCR และน� ้ำใจของท่านที่
ได้ ชว่ ยมอบชีวติ ใหม่แก่ผ้ ลู ี ้ภัย ดิฉนั หวังว่า UNHCR จะได้ รับความอนุเคราะห์
จากท่าน จนกว่าภารกิจในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ของ
เราจะเสร็ จสิ ้นลง

At the moment, there are 106,000 refugees living in nine camps along

that the continued contribution to UNHCR means a lot to refugees
and our operation in Thailand. UNHCR is launching a new
campaign called “Namjai for Refugees” to recognize Thai
peoples’ generosity and welcome more Namjai (generosity) to
improve the lives of refugees in Thailand. Ms.Menikdiwela expressed
her gratitude for Thai donor’s kindness which create opportunities for
self-sufficiency and provide lasting solutions for refugees in Thailand.
the Thai-Myanmar border. Their lives depend on donor’s continued
support until durable solutions can be found.
Best regards,

ด้ วยความเคารพ
Ruvendrini Menikdiwela

นางสาวรู เวนดริน่ ี เมนิคดิเวล่ า
ผู้แทนข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย

Representative
UNHCR Thailand

ปันน�้ำใจเปลี่ยนชีวิต
น� ำ้ ใ จ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง สั ง ค ม แ ห่ ง ก า ร ใ ห้ แ ล ะ
การเปลี่ยนแปลง ความมีน� ้ำใจเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนท�ำได้ คุณคงคิดไม่ถึงว่า
น�ำ้ ใจเพียงเล็กน้ อยคือโลกทัง้ ใบของคนอีกกว่าแสนคนที่ผ่านสงคราม
การถูกท�ำร้ าย และการพลัดพราก เรื่ องที่เกิดกับผู้ลี ้ภัยเป็ นเรื่ องโหดร้ าย
จนไม่มีใครอยากให้ เกิดขึ ้นจริ ง พวกเขาสูญเสียคนรัก ถูกทรมาณ และ
เป็ น เหยื่ อ ของสงครามที่ พ วกเขาไม่ ไ ด้ ก่ อ ถู ก บัง คับ ให้ ต้ อ งหนี จ าก
บ้ านเกิด ไม่เหลือชีวิตที่เคยมี ส่วนใหญ่เป็ นเด็ก ผู้หญิง และผู้พิการ และ
ความหวัง สุด ท้ า ยของเขาคื อ น� ำ้ ใจจากเพื่ อ นมนุษ ย์ ด้ ว ยกัน เท่ า นัน้ ที่
จะเปลี่ยนจากความโหดร้ ายให้ กลายเป็ นรอยยิ ้ม

UNHCR

เชื่อในพลังน�้ำใจของคนไทย

UNHCR จึงริ เริ่ มโครงการ Namjai for Refugees เพื่อเชิญชวนคนไทย
มอบชี วิ ต ใหม่ ด้ ว ยน� ำ้ ใจกับ UNHCR แก่ เ ด็ ก และครอบครั ว ผู้ลี ภ้ ัย ที่
สูญ เสี ย เพราะน� ำ้ ใจจากท่า นหมายถึง ชี วิ ต การลบเรื่ อ งราวโหดร้ าย
ในอดีตอาจต้ องใช้ เวลา และคุณสามารถช่วยให้ ชีวิตของผู้ลี ้ภัยดีขึ ้นได้
จากการปั นน� ้ำใจของคุณ เพื่อให้ พวกเขาลุกขึ ้นยืนได้ อย่างเข้ มแข็ง และ
กลับมาเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ได้ อีกครัง้

เรื่องจริงที่ไม่ได้เป็นเพียงนิทาน
UNHCR ประเทศไทย เปิ ดตัวแคมเปญนี ้ด้ วย Online Film ที่เล่าเรื่ องราวของผู้ลี ้ภัยผ่านนิทาน “ชีวิตของพาซู” นิทานที่เล่าเรื่ องราวชีวิตของเด็กชายผู้ลี ้ภัย
คนหนึง่ ที่ดเู หมือนจะปกติธรรมดา แต่ความโหดร้ ายก็เกิดขึ ้นกับครอบครัวของเขา ท�ำให้ ใครก็ตามที่ได้ ฟังเรื่ องราวของเขาต้ องอยากยื่นมือเข้ าช่วย รวมถึง
เด็กๆ ทุกคนที่นงั่ ฟั งนิทานเรื่ องนี ้อยูเ่ ช่นกัน

รับฟั งนิทานเรื่ องที่แตกต่างจากที่คณ
ุ เคยได้ ยิน แล้ วมาร่ วมพิสจู น์ว่าน� ้ำใจของคนไทยมีให้ กบั เพื่อนมนุษย์ทกุ คนเสมอไม่ว่าเขาเหล่านันจะเป็
้
นใครและมี
เชื ้อชาติไหนก็ตาม ร่วมบริ จาคให้ โครงการ Namjai for Refugees น� ้ำใจและเงินบริ จาคของคุณจะถูกน�ำมาช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยในประเทศไทยให้ พวกเขาได้ มี
ชีวิตใหม่อีกครัง้ ติดตามเรื่ องราวของผู้ลี ้ภัยและคลิกบริ จาคได้ ที่ www.unhcr.or.th
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เมื่อวิดีโอโครงการ Namjai for Refugees ของ UNHCR ได้ มีการเผยแพร่ออกไป ผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR ได้ สมั ผัสถึงหัวใจของผู้ลี ้ภัย เข้ าใจ
ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ที่ต้องสูญเสียมากที่สดุ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะขอปั นน� ้ำใจด้ วยการท�ำสิ่งที่ตนเองถนัดเพื่อเป็ นสื่อกลางของการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ และร่วมเยียวยาความทุกข์ทรมานของพวกเขาด้ วยน� ้ำใจของคนไทย โดยแบ่งเป็ นภารกิจ 4 ภารกิจดังนี ้

1.

ภารกิจเสื้อลายพิเศษ โดยคุณปู ไปรยา สวนดอกไม้
และคุณสัญชัย จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล

คุณปู ไปรยา สวนดอกไม้ และคุณสัญชัย จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล
สวมเสื ้อโครงการ และถือป้ายเชิญชวนเข้ าร่วมกิจกรรม

ตั้งใจว่าจะออกแบบเสื้อตัวนี้ให้ใส่ได้ทุกคน
ส�ำหรับเรา ภารกิจนี้คือความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
คุณปู ไปรยา สวนดอกไม้ นักแสดงหญิง และคุณสัญชัย จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ดีไซเนอร์ และแฟชัน่ สไตลิสท์ชื่อดัง หลังจากได้ รับชมวิดีโอ
โครงการ Namjai for Refugees ของ UNHCR ได้ รับรู้ถงึ ความทุกข์ของผู้ลี ้ภัยซึง่ เป็ นวิกฤติการณ์ทวั่ โลก จึงตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการและเกิด
แรงบันดาลใจที่จะออกแบบคอลเลคชันเสื ้อลายพิเศษเพื่อระดมน� ้ำใจจากผู้บริ จาคให้ ได้ อย่างน้ อย 300 คน เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะหญิงผู้ลี ้ภัยที่ต้องสูญเสียครอบครัวและมีบาดแผลทางจิตใจให้ เข้ มแข็ง ร่ วมติดตามภารกิจเสื ้อลายพิเศษว่าจะเป็ น
อย่างไร และเป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ยบริ จาคสนับสนุนโครงการนี ้กับคุณปู และคุณสัญชัยเพื่อช่วยให้ ภารกิจของพวกเขาส�ำเร็ จ
ร่ วมภารกิจทีมปู+สัญชัย ที่ www.unhcr.or.th
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2.

ภารกิจหนังสือเล่มพิเศษโดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
และคุณแป้ง ภัทรีดา ประสานทอง

คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ ผู้ก่อตังนิ
้ ตยสาร a day และคุณแป้ง ภัทรี ดา ประสานทอง
นักวาดภาพประกอบชื่อดัง สวมเสื ้อโครงการ และถือป้ายเชิญชวนเข้ าร่วมกิจกรรม

เราอยากให้ภาพและหนังสือช่วยบอกเล่าเรื่องราวผู้ลี้ภัยที่เป็นเพื่อนร่วมโลก
แต่ต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่เคยเป็นที่รับรู้เพื่อให้คนเข้าใจพวกเขามากขึ้น
คุณแป้งเป็ นผู้วาดภาพประกอบวิดีโอ “ชีวิตของพาซู” ส�ำหรับใช้ ในโครงการ Namjai for Refugees ของ UNHCR จึงเข้ าใจความรู้ สกึ
ของผู้ลี ้ภัยอย่างลึกซึ ้ง และได้ ร่วมมือกับคุณโหน่งซึง่ เป็ นผู้ทสี่ นับสนุนการช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยมาอย่างยาวนานท�ำหนังสือนิทานเล่มพิเศษทีบ่ อกเล่า
เรื่ องจริ งที่ท�ำให้ คนธรรมดากลายเป็ นผู้ลี ้ภัย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเด็ก และผู้หญิง โดยเนื ้อหาจะถูกถ่ายทอดโดยคุณโหน่ง วงศ์ทนง และภาพ
ประกอบจะถูกสร้ างสรรค์โดยคุณแป้ง ภัทรี ดา โดยทังคู
้ ต่ งใจจะระดมน�
ั้
้ำใจจากผู้บริ จาคให้ ได้ อย่างน้ อย 300 คนเพื่อเยียวยาผู้ลี ้ภัย โดยเฉพาะ
เด็กและผู้ลี ้ภัยที่มีความพิการ ทุกน� ้ำใจจะขับเคลื่อนการสรรสร้ างหนังสือพิเศษเล่มนี ้ และเยียวยาความบอบช� ้ำของเพื่อนมนุษย์ พวกเขาจึง
อยากชักชวนทุกท่านมาท�ำภารกิจครัง้ นี ้ให้ ส�ำเร็จ
ติดตามภารกิจหนังสือเล่มพิเศษจากนักเขียนและนักวาดภาพระดับประเทศ และร่ วมปั นน�ำ้ ใจของคุณเพื่อฟื ้ นฟูและเยียวยาชีวติ ครอบครัว
ผู้ลีภ้ ยั รวมถึงเด็กและผู้ลีภ้ ยั ที่มีความพิการอย่ างต่ อเนื่องและยั่งยืน
ร่ วมภารกิจทีมโหน่ ง+แป้ ง ที่ www.unhcr.or.th
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ภารกิจเพลงพิเศษโดยคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชา และ
คุณแว่น จักราวุธ แสวงผล

เราตั้งใจให้เพลงนี้ฟังแล้วขนลุก
และปลุกใจให้คนไทยร่วมกัน
แสดงน�้ำใจกับเพื่อนมนุษย์
ที่ไม่มีแม้แต่บ้าน
คุณก้ อง สหรั ถ สังคปรี ชา นักร้ อง และคุณแว่ น
จักราวุธ แสวงผล นักแต่งเพลง หลังจากได้ รับรู้
เรื่ อ งเด็ ก ผู้ ลี ภ้ ั ย แล้ วรู้ สึ ก สะเทื อ นใจ เข้ าใจถึ ง
ความบอบช� ้ำ และอยากเป็ นส่วนหนึง่ เพือ่ ให้ พวกเขา
มีชีวิตที่ดีขึน้ จึงเข้ าร่ วมกับโครงการ Namjai for
Refugees ของ UNHCR เพื่อแสดงน� ้ำใจโดยใช้
เสี ย งเพลงเป็ น ตัว กลางระหว่ า งน� ำ้ ใจคนไทยที่
ส่งต่อให้ ผ้ ูลี ้ภัย โดยครัง้ นี ้คุณก้ องและคุณแว่นได้
รวมตัวกันอีกครัง้ เพื่อสร้ างสรรค์บทเพลงพิเศษเพื่อ
ระดมน� ้ำใจเพือ่ ผู้ลี ้ภัย โดยทังคู
้ ต่ งใจจะระดมน�
ั้
้ำใจจาก
ผู้บริ จาคให้ ได้ อย่างน้ อย 300 คนเพื่อเยียวยาผู้ลี ้ภัย
โดยเฉพาะเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ให้ ได้ รับความคุ้มครอง
และการดูแลทีใ่ กล้ชดิ และต่อเนือ่ ง และอยากเชิญชวน
ให้ ทุ ก คนร่ ว มที ม ของพวกเขาเพื่ อ ให้ ภารกิ จ ที่
ส�ำคัญนี ้ส�ำเร็ จ
©UNHCR

									

ร่วมติดตามและสนับสนุนภารกิจเพลงพิเศษของพวกเขาทัง้ 2 คนเพราะภารกิจครัง้ นี ้จะส�ำเร็ จได้ ก็ด้วยน� ้ำใจของทุกท่าน มาเป็ นส่วนหนึง่ ที่ชว่ ย
บริ จาคสนับสนุนโครงการนี ้กับคุณก้ อง สหรัถ และคุณแว่น จักราวุธ
ร่ วมภารกิจทีมก้ อง+แว่ น ที่ www.unhcr.or.th
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ภารกิจวีดีโอพิเศษเพื่อผู้ลี้ภัยโดยคุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และ
คุณมุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ

เราอยากท�ำวีดีโอที่บอกความ
มีน�้ำใจที่คนไทยมีให้ไม่ว่าพวกเขา
จะเป็นใคร และวีดีโอนี้จะเป็น
ตัวแทนความใจดีของคนไทย
ดูเมื่อไหร่ก็สวยงามเสมอ
คุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ นักแสดงน�ำชาย และ
คุณมุก ปิ ยะกานต์ บุตรประเสริ ฐ ผู้ก�ำกับชื่อดังจาก
ซีรี่ย์เรื่ อง “เนื ้อคูป่ ระตูถดั ไป” กลับมารวมตัวกันอีก
ครัง้ ในภารกิจท�ำวีดีโอพิเศษเพื่อรณรงค์ช่วยเหลือ
ผู้ลี ้ภัยในประเทศไทย เพราะเชื่อว่าน� ้ำใจของคนไทย
นัน้ ยิ่ ง ใหญ่ ต่อ เพื่ อ นมนุษ ย์ บนโลกใบนี ้ โดยทัง้ คู่
ตัง้ ใจจะระดมน� ำ้ ใจจากผู้บริ จาคให้ ได้ อย่างน้ อย
300 คนเพื่อบรรเทาความบอบช� ้ำของผู้ลี ้ภัย โดย
เฉพาะครอบครั วและผู้สูงอายุที่มีชีวิตเปราะบาง
อย่างมากให้ ได้ รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ ชิด และ
ต่อเนื่อง
วีดีโอของพวกเขาจะออกมาเป็ นอย่างไร อยากให้
ทุกคนมาช่วยกันติดตาม และให้ ก�ำลังใจร่ วมกัน โดยทุกการสนับสนุนของทีมคุณซันนี่และคุณมุกจะน�ำไปช่วยผู้ลี ้ภัยและช่วยคืนครอบครัว
ผู้ลี ้ภัยที่พลัดพรากจากกัน รวมทังให้
้ ความคุ้มครองผู้ลี ้ภัยที่สงู อายุ
ร่ วมภารกิจทีมซันนี่+มุก ที่ www.unhcr.or.th
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News & Events
ผูส้ นับสนุนทีม่ ชี อ่ื เสียง เยือนค่ายผูล้ ภ้ี ยั แม่หละ
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ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนใหม่
เข้ารับตำ�แหน่ง
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UNHCR น�ำผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงและร่ วมด�ำเนินโครงการ Namjai for Refugees
ของ UNHCR ประกอบด้ วย ปู ไปรยา สวนดอกไม้ นักแสดง และนางแบบ ก้ อง สหรัถ
สังคปรี ชา นักร้ องชื่อดัง แว่น จักราวุธ แสวงผล นักแต่งเพลง และ มุก ปิ ยะกานต์
บุตรประเสริ ฐ ผู้ก�ำกับซิทคอม เข้ าเยี่ยมชมการท�ำงานของ UNHCR ณ ค่ายผู้ลี ้ภัย
แม่หละ จังหวัดตาก อันเป็ น 1 ใน 9 ค่ายผู้ลี ้ภัย ตามแนวชายแดนฝั่ งตะวันตกของ
ประเทศไทย โดยการเยือนค่ายผู้ลี ้ภัยครัง้ นี ้ บรรดาผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงของ UNHCR
ได้ มีโอกาสสัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูใ่ นค่ายผู้ลี ้ภัย รวมถึงรับฟั งเรื่ องราวอันหลากหลาย
ของผู้ลี ้ภัยที่ต้องพลัดถิ่นฐาน อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้ งและความไม่สงบ
ในพื ้นที่ การเข้ าเยีย่ มชมค่ายผู้ลี ้ภัยแม่หละในครังนี
้ ้ของผู้สนับสนุนทีม่ ชี อื่ เสียงของ UNHCR
จะเป็ น ส่ว นหนึ่ง ของเสี ย งที่ บ อกต่อ เรื่ อ งราวของผู้ลี ภ้ ัย ที่ ยัง รอคอยความช่ ว ยเหลื อ
สูส่ าธารณชน และน�ำความช่วยเหลือนันกลั
้ บมาสูผ่ ้ ลู ี ้ภัยต่อไป

นายฟิ ลปิ โป กรานดี นักการทูตชาวอิตาลีวยั 58 ปี ผู้คร�่ ำวอดในแวดวงการเมืองระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้ านผู้ลี ้ภัย ได้ รบั การแต่งตังจากยู
้
เอ็น ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งข้ าหลวงใหญ่
แห่งส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ผ้ ูลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) แทน นายอันโตนิโอ
กูเตร์ เรส ข้ าหลวงใหญ่ฯ คนเก่าซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวมาตังแต่
้ ปี 2548 การเข้ ารั บ
ต�ำแหน่งของนายฟิ ลิปโปในครัง้ นี ้ นับเป็ นความท้ าทายในฐานะข้ าหลวงใหญ่ฯ ในการ
รั บมื อกับปั ญหาการอพยพย้ ายถิ่ นจากสงครามและความขัดแย้ งที่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
สูงสุดตังแต่
้ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ รวมถึงผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพจ�ำนวนมากกว่า 1 ล้ านคน
ที่หนีภัยสงครามและความอดยากผ่านคาบสมุทรเมดิเตอร์ เรเนียนเข้ าสู่ทวีปยุโรปเมื่อ
ปี ที่ผา่ นมา
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เกาหลีใต้ตอ้ นรับผูต้ ง้ั ถิน่ ฐานใหม่ชาวพม่ากลุม่ แรก

สาธารณรั ฐเกาหลี (เกาหลีใต้ ) ให้ การต้ อนรั บผู้ลี ้ภัยซึ่งเป็ นผู้ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่ชาวพม่า
กลุ่มแรกที่เดินทางไปยัง เมืองอินชอน โดยคณะ ผู้ลี ้ภัยชาวพม่าทัง้ 22 คนประกอบ
ด้ วย 4 ครอบครัวซึง่ เป็ นผู้ลี ้ภัยชาวกะเหรี่ ยง ที่ได้ ใช้ ชีวิตอยูใ่ นค่ายผู้ลี ้ภัยแม่หละ และ
ค่ายผู้ลี ้ภัยอุ้มเปี ย้ ม จังหวัดตาก มาแล้ วกว่า 19 ปี โดยการเดินทางเพื่อตังถิ
้ ่นฐานใหม่ ณ
สาธารณรัฐเกาหลีของผู้ลี ้ภัยชาวพม่าในครัง้ นี ้ เปรี ยบเสมือนการจากบ้ านเกิดเพื่อเริ่ มต้ น
ชีวิตใหม่ในประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึง่ รัฐบาลเกาหลีใต้ ได้ เตรี ยมพร้ อม
ส�ำหรับการปรับตัวของผู้ลี ้ภัยโดยการจัดการสอนภาษา วัฒนธรรม และมารยาททาง
สังคมของประเทศเกาหลีใต้ แก่ผ้ ลู ี ้ภัย เพื่อให้ ผ้ ลู ี ้ภัยสามารถใช้ ชีวิตในเกาหลีใต้ ได้ อย่างมี
ความสุข สาธารณรัฐเกาหลีนบั เป็ นประเทศที่ 2 ของเอเชียที่ตอบรับโครงการตังถิ
้ ่นฐาน
ใหม่ของผู้ลี ้ภัย โดยนับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2537 สาธารณรัฐเกาหลีได้ เปิ ดรับผู้ลี ้ภัยที่เดินทาง
มาจากประเทศปากีสถาน อียิปต์ และจีนอย่างต่อเนื่องแล้ วประมาณ 13,000 คน
www.unhcr.or.th
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ส�ำนักงานข้ าหลวงใหญ่ ผ้ ูลีภ้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR)
ตู้ ป.ณ. 2-121 ถนนราชด�ำเนินนอก กรุ งเทพ 10200 ประเทศไทย
P.O. Box 2-121, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200
Donor Service Hotline: 02 665 2523

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกับ
UNHCR ผ่านการบริจาคอย่างต่อเนื่อง

UNHCR ขอเชิญร่วมบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผู้ลี ้ภัย ผ่านการบริจาคอย่างต่อเนือ่ งกับ UNHCR
โดยท่านสามารถขอรับข้ อมูลและร่ วมบริ จาคเพื่อผู้ลี ้ภัยได้ ที่พนักงานระดมทุนของเรา
ซึง่ ออกประชาสัมพันธ์ และระดมทุนในสถานทีส่ าธารณะทัว่ ประเทศ
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