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การยุตภิ าวะ

ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ภายในเวลา ๑๐ ปี
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ส�ำหรับคู่รัก
ไร้รัฐไร้สัญชาติคู่นี้
ความสุข
คือการมีเอกสาร
แสดงตัวตน

“นี่เป็นรูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อน
ยิ่งกว่าการทรมาน”

๑๐

เอิร์ล วอร์เรน
อดีตประธานศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา
ได้กล่าวไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑

ปี
แห่งการรณรงค์
เ พื่ อ ยุ ติ

ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ
ปกหน้า

ค

เด็กหญิงชาวโรมาใน
ประเทศโครเอเชียคนนี้
ได้รับรู้ถึงความยากล�ำบาก
ของการไร้รัฐไร้สัญชาติ
จากการที่ครอบครัวของเธอ
ต้องยังชีพด้วยการเก็บเศษโลหะ
และอาศัยอยู่อย่างยากล�ำบากใน
ห้องที่สร้างขึ้นด้วยเศษวัสดุ ไม่มี
น�้ำประปา ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่ง
ห้องสุขา

© UNHCR / เอ็น. ลูคิน / พฤศจิกายน
๒๕๕๓
ปกหลัง
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เบิร์นนิเชส,
กรุงเบิร์น

๒

คนไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถพบเจอได้ในทุกหนทุกแห่งบนโลก ไม่ว่าจะเป็น - ในเอเชีย
แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรปและอเมริกา – ในทุกชุมชน ทารกแรกเกิด เด็ก คู่รักและคนชรา
คนเหล่านี้ล้วนต้องค�ำสาปเดียวกันคือ การไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งกีดกันพวกเขาจากสิทธิทั้งหลาย
ซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของโลกได้รับ
บ่อยครัง้ ทีพ่ วกเขาถูกกีดกันตัง้ แต่ยงั แบเบาะจนกระทัง่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งนอนในหลุมฝังศพ การถูก
ปฏิเสธการให้สถานะทางกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงการปฏิเสธการเข้าถึงการศึกษา บริการ
สาธารณสุข การสมรสและโอกาสในการท�ำงานตลอดชีวิตและแม้กระทั่งการปฏิเสธการท�ำพิธีศพ
อย่างสมเกียรติและออกใบมรณบัตรเมื่อเสียชีวิต
ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ เป็นปัญหาทีม่ นุษย์สร้างขึน้ และเกิดจากสาเหตุทชี่ วนให้สบั สนหลาย
ประการ พลเมืองทั้งหลายอาจกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติได้ภายในชั่วข้ามคืน เนื่องจากเหตุผล
ทางการเมืองหรือทางกฎหมาย หรือการขีดเส้นแบ่งพรมแดนขึ้นมาใหม่
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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“ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่
ภายใต้อ�ำนาจของรัฐบาลทุก
รัฐบาลที่จะแก้ไขภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติให้หมดสิ้นไป
ขณะนี้เรามีโอกาสอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อนที่จะจัดการ
หลายครอบครัวต้องทนกล�้ำกลืนจากรุ่นสู่รุ่นกับการตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ แม้ว่าจะมี กับความอยุติธรรม ณ จุดนี้
รากเหง้าและมีความผูกพันอันยาวนานกับชุมชนและประเทศชาติของตน บางคนต้องกลายเป็นคน ถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติ”

ไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยปัญหาที่เกิดจากการด�ำเนินงานของรัฐ ความบกพร่องของระบบที่ท�ำให้พวก
เขาถูกละเลยหรือถูกลืม
เป็นเวลากว่าสองทศวรรษ หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และยังมีคนจ�ำนวนกว่า
๖๐๐,๐๐๐ คนที่ยังคงอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
ชาวพิหารที่พูดภาษาอูรดูจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คนถูกรัฐบาลบังคลาเทศปฏิเสธการให้สัญชาติ
หลังจากที่ประเทศได้รับเอกราชใน พ.ศ.๒๕๑๔ นอกจากนี้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐโดมินิกันใน พ.ศ.๒๕๕๖ ท�ำให้ชาวโดมินิกันนับหมื่นคนซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายไฮติ
ถูกเพิกถอนสัญชาติอันเป็นผลท�ำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆ ตามไปด้วย ชาวโรฮิงญาจ�ำนวนมากกว่า
๘๐๐,๐๐๐ คน ในประเทศเมียนมาร์ถกู ปฎิเสธการให้สญ
ั ชาติภายใต้กฎหมายพลเมือง พ.ศ.๒๕๒๕
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

- อันโตนิโอ กุเตเรส
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
สหประชาชาติ

ประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติ
จ�ำนวนมากกว่าสามล้าน
คนอาศัยอยู่ในประเทศ
เพียงแค่ ๑๐ ประเทศ
เท่านั้น
๓

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

รัฐภาคีของอนุสญ
ั ญา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
เส้นแบ่งพรมแดน ชือ่ และค�ำทีใ่ ช้ในแผนทีน่ ไี้ ม่ได้ถกู รับรองอย่างเป็นทางการหรือได้รบั
การยอมรับโดยองค์การสหประชาชาติ

ท�ำให้พวกเขาถูกลดทอนเสรีภาพในการเดินทาง การนับถือศาสนาและการศึกษาไปอย่างมาก
มากกว่าหนึ่งในสามของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติในโลกนี้เป็นเด็ก และตราบาปของ
“ความฝันของฉันคือการมี
ความไร้รัฐไร้สัญชาติจะติดตามพวกเขาไปตลอดชีวิต แม้กระทั่งหลังจากที่ตายไปแล้ว ถ้าพวกเขา
เอกสารเพื่อที่ฉันจะสามารถ มีลูก รุ่นลูกก็จะยังคงอยู่ในภาวะนี้เช่นเดียวกัน และวิกฤติการณ์จะยังคงยืดเยื้อต่อไป
TheÿboundariesÿandÿnamesÿshownÿandÿtheÿdesignationsÿusedÿonÿthisÿmapÿdoÿnotÿimplyÿofficialÿendorsementÿorÿacceptanceÿbyÿtheÿUnitedÿNations.
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ปัญหาที่เก่าแก่มานับศตวรรษนี้ได้เริ่มกระตุ้นการตระหนักรู้ของประชาคมนานาชาติขึ้นเป็น
ได้ ฉันต้องการให้รัฐบาล
ครัง้ แรก เมือ่ ค�ำบางค�ำ เช่น ค�ำว่า ‘ไร้มนุษยธรรม’ ‘น่าละอาย’ และ ‘ข้อบกพร่องในกฎหมายระหว่าง
มองเห็นและรับฟังฉัน”
ประเทศ’ถูกน�ำมาใช้กับสภาพการณ์ของบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ
- อดีตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ UNHCR ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งไร้รัฐ จะเห็นว่าผู้ลี้ภัยและ
ในแอฟริกาใต้ ผู้ขอลี้ภัยจ�ำนวนไม่น้อยเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่พวกเขาเหล่านี้มักจะถูกนับรวมไปกับจ�ำนวน
ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวนผู้ลี้ภัยทั้งหมดที่
UNHCR ด�ำเนินการให้ไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศทีส่ าม เป็นบุคคลไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ ในช่วงศตวรรษ
๔

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ว่าด้วยภาวะไร้รัฐ
รัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๕๔ และ ๑๙๖๑
รัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๕๔ เพียงอย่างเดียว
รัฐภาคีของอนุสัญญา ๑๙๖๑ เพียงอย่างเดียว
รัฐซึง่ ยังไม่เข้าเป็นภาคีของอนุสญ
ั ญา ๑๙๕๔ หรือ ๑๙๖๑
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ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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๑๙๗๐ UNHCR ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวภายใต้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการลดภาวะไร้
รัฐ ๑๙๖๑ และได้มีบทบาทมากขึ้นใน พ.ศ.๒๕๓๘
กฎหมายส� ำ คั ญ ที่ ร องรั บ การท� ำ งานของ
UNHCR คือ ๑๙๕๔ อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของ
บุคคลไร้รัฐ และ ๑๙๖๑ อนุสัญญาว่าด้วยการลด
ภาวะไร้รัฐ ซึ่งอนุสัญญาทั้งสองฉบับนี้มีเครื่องมือทาง
กฎหมายอืน่ ๆ สนับสนุน เช่น ๑๙๔๘ ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน และตราสารระดับสากลและระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับซึ่งส่งเสริมให้
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติ

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา
มีประเทศต่างๆ
เข้าร่วมเป็นภาคี
ของอนุสัญญา
ว่าด้วยการลด
ภาวะไร้รัฐ ๑๙๖๑
มากกว่าเมื่อตอน
ที่อนุสัญญาได้รับ
การรับรองเมื่อ
สี่ทศวรรษมาแล้ว

ในประเทศเลบานอน ลีล
มีสถานะซึ่งเรียกว่า “maktoum
al qaed” หรือ “ไม่ปรากฏอยู่ใน
บันทึก” เธอบอกว่าการเป็นคน
ไร้รัฐไร้สัญชาติ “ท�ำให้ความฝัน
ของเธอแตกสลาย” ลีลเป็นโรค
ไตขั้นร้ายแรง เธอเป็นห่วง
อนาคตของลูกชายสองคน
ซึ่งยังเด็กอยู่และไร้รัฐไร้สัญชาติ
เช่นเดียวกับเธอ เธอไม่รู้ว่าอะไร
จะเกิดขึ้นกับลูกหากเธอต้อง
เสียชีวิตลง

๕

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ดูเหมือนว่า การแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินี้เป็น
ไปด้วยความยากล�ำบาก รัฐบาลหลายประเทศและประชาคมโลกดูจะไม่สนใจกับปัญหานี้เท่าไร
นัก และบ่อยครัง้ ทีท่ ำ� ให้วกิ ฤติการณ์ยดื เยือ้ ออกไปมากกว่าทีจ่ ะใช้ความพยายามในการแก้ปญ
ั หา
ให้ส�ำเร็จลุล่วง
UNHCR ยืนยันว่า ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินี้ โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถหลีกเลี่ยงได้ และ
ด้วยเจตจ�ำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้เช่นกัน
อุปสรรคส�ำคัญที่ทำ� ให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยากคือ การที่รัฐบาลและ UNHCR ไม่มีขอ้ มูลที่
เพียงพอของจ�ำนวนประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และบ่อยครั้งที่ประชากรกลุ่ม
นี้ไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับการจดบันทึกเท่านั้น แต่ยังถูกละเลยจากรัฐและไม่ถูกนับรวมเข้าไปใน
ทะเบียนประชากรของชาติและในฐานข้อมูลต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีอกี เป็นจ�ำนวนมากทีไ่ ม่ได้ถกู นับ
รวมไปในการท�ำส�ำมะโนประชากร จากข้อมูลขององค์การสหประชาติพบว่า จากจ�ำนวน ๑๔๒
ประเทศที่เริ่มมีการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรระดับชาติตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ พบว่ามีเพียง ๑๑๒
ประเทศเท่านั้นที่มีการถามค�ำถามว่าด้วยเรื่องสัญชาติรวมอยู่ในการส�ำรวจด้วย และในจ�ำนวนนี้

ผู้แทนจาก ๒๙ ประเทศได้ร่วม
ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย
การลดภาวะไร้รัฐ ๑๙๖๑
ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก
ดังในภาพ มารีโอ อมาดีโอ
แห่งประเทศอาร์เจนตินา
ก�ำลังลงนามรับรองอนุสัญญา
ในนามของประเทศของเขา

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ปลายทศวรรษ
๑๘ ๐ ๐



๖

พ.ศ. ๒๔๖๕



นั ก วิ ช าการด้ า น
กฎหมายได้ ร ะบุ ว ่ า
สั น นิ บ าตชาติ
ความไร้ รั ฐ สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ สมาชิ ก
ไร้ สั ญ ชาติ
ออกเอกสารแสดง
คื อ ‘การไร้ ซึ่ ง
ตั ว ตนให้ แ ก่
มนุ ษ ยธรรม’
ประชาชนจ� ำ นวน
๘๐๐,๐๐๐ คนซึ่ ง ถู ก
เพิ ก ถอนสั ญ ชาติ
รั ส เซี ย

พ.ศ. ๒๔๘๔

พ.ศ.๒๔๙๑





ประเทศเยอรมั น
ได้ ผ ่ า นการแก้ ไ ข
กฎหมายพลเมื อ ง
ให้ ช าวยิ ว ซึ่ ง ถู ก
เนรเทศได้ รั บ
สั ญ ชาติ เ ยอรมั น

ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
– สั ญ ชาติ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ ว่ า เป็ น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
อย่ า งหนึ่ ง

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

พ.ศ.๒๔๙๓



ก่ อ ตั้ ง
UNHCR

พ.ศ.๒๔๙๗



อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
สถานะของบุ ค คล
ไร้ รั ฐ ๑๙๕๔
ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
ได้ รั บ การรั บ รอง

พ.ศ.๒๔๙๘



วอร์ เ รน ประธาน
ศาลสู ง สุ ด ของ
อเมริ ก าประณาม
ว่ า ความไร้ รั ฐ
ไร้ สั ญ ชาติ เ ป็ น
“รู ป แบบการ
ลงโทษที่
ป่ า เถื่ อ นยิ่ ง กว่ า
การทรมาน”

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ / บ ท น� ำ
“เวลาที่ฉันบอกคนอื่นว่า
ฉันเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
สิ่งที่ฉันเห็นจากพวกเขาคือ
สีหน้าประหลาดใจ เมินเฉย
และไม่ไว้วางใจ มันเหมือนกับ
ตอนที่มีการค้นพบไวรัสเอดส์
เป็นครั้งแรก แล้วจู่ๆ คนก็เกิด
สงสัยขึ้นมาทันทีว่าใครกัน
ติดเชื้อ”
- ไรยา
จากประเทศฝรั่งเศส
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น้อยกว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ของแบบส�ำรวจส�ำมะโนประชากรมีตวั เลือกเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� การส�ำรวจ
สามารถเติมค�ำตอบว่า “ไร้รัฐ” หรือ “ไม่มีสัญชาติ” เมื่อท�ำการสัมภาษณ์บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ
เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองที่การแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และสามารถสังเกตเห็นได้
จ�ำนวนรัฐที่เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองฉบับมีเพิ่มขึ้น โดยสามปีที่ผ่านมา มีรัฐ ๒๖
รัฐเข้าร่วมเป็นภาคี จึงท�ำให้มีจ�ำนวนรัฐภาคีอนุสัญญา ๑๙๕๔ รวมทั้งสิ้น ๘๒ ประเทศ และ มีรัฐ
เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา ๑๙๖๑ จ�ำนวน ๖๐ ประเทศ และมีหลายประเทศที่ได้ด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ใน พ.ศ.๒๕๕๑ ศาลสูงบังคลาเทศตัดสินให้บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่ง
พูดภาษาอูรดูจ�ำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คนได้รับการรับรองความเป็นพลเมือง ในขณะเดียวกันประเทศ
เวียดนามได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติให้กบั อดีตผูล้ ภี้ ยั จากประเทศกัมพูชา และ
ได้ด�ำเนินการคืนสัญชาติให้กับผู้หญิงนับพันคน ซึ่งต้องกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติหลังจากที่
พวกเธอล้มเหลวในการขอสัญชาติตามสามีชาวต่าง
ประเทศ นอกจากนี้ นั บ ตั้ ง แต่ พ.ศ.๒๕๕๒ อดี ต
พลเมืองของสหภาพโซเวียตจ�ำนวนกว่า ๖๐,๐๐๐ คน
ได้กลายเป็นพลเมืองของประเทศคีร์กีสถาน และ
จ�ำนวนอีกกว่า ๑๕,๐๐๐ คนได้ถือสัญชาติเติร์กเมนิสถาน ส่วนในประเทศอิรัก สมัยที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของซัดดัม ฮุสเซน ได้มีการออกพระราช
กฤษฎีกา ปี ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เพิกถอนสัญชาติ
ชาวเฟลี่ เคิร์ด จนกระทั่งรัฐบาลชุดใหม่ได้ยกเลิก
กฎหมายนั้น ประเทศโกตดิวัวร์ได้มีการแก้กฎหมาย
ใน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้การขอสัญชาติสามารถท�ำได้
โดยผ่านกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งท�ำให้บุคคลไร้
รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ จ� ำ นวนมากในจ� ำ นวนทั้ ง หมด
๗๐๐,๐๐๐ คน สามารถยื่นขอสัญชาติได้
นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความส�ำเร็จเฉพาะบุคคลซึ่งล้วนสร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยความพยายามอันยิ่งใหญ่ของหญิงสาวที่ไร้รัฐไร้สัญชาติอย่าง ศรีนวล เธอต่อสู้จนได้รับ
สัญชาติไทยและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านอีกนับร้อยจากหมู่บ้านของเธอได้ลุกขึ้นมา
ด�ำเนินรอยตาม
ห่างออกไปอีกซีกโลกหนึ่ง ในประเทศโกตดิวัวร์ เบีย ทัสสุเมน อดีตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งต่อ
มาหลังจากได้รับสัญชาติ เขาสามารถสมัครแข่งขันเพื่อเข้าท�ำงานในส�ำนักงานท้องถิ่นของเมือง
บูอัฟเฟิลได้ และเพื่อนของเขาที่เคยไร้รัฐไร้สัญชาติอีกห้าคนต่างชนะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น

หนทางที่จะน�ำไปสู่การ
มีสัญชาตินั้นมักจะยากล�ำบาก
นี่คือเอกสารทั้งหมดที่
หญิงไร้รัฐไร้สัญชาติคนหนึ่ง
ต้องแสดงเมื่อเธอพยายาม
ยื่นขอสัญชาติ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
พ.ศ.๒๔๙๘

พ.ศ.๒๕๐๔

พ.ศ.๒๕๑๗

ศาลโลก หรื อ
ศาลยุ ติ ธ รรม
ระหว่ า งประเทศ
หรื อ ไอซี เ จ
(International
Court of Justice)
ยื น ยั น ว่ า กฎหมาย
สั ญ ชาติ ข อง
แต่ ล ะประเทศต้ อ ง
เคารพกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ

อนุ สั ญ ญา
ว่ า ด้ ว ยการ
ลดภาวะไร้
รั ฐ ๑๙๖๑
ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
ได้ รั บ การ
รั บ รอง

สมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติ ไ ด้ ม อบ
หมายให้ UNHCR
มี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยเหลื อ
ประชาชนไร้ รั ฐ
ไร้ สั ญ ชาติ ภ ายใต้
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการ
ลดภาวะไร้ รั ฐ ๑๙๖๑







พ.ศ.๒๕๓๘



ภารกิ จ ของ UNHCR
ได้ ข ยายไปทั่ ว โลก
เพื่ อ ป้ อ งกั น และลด
ภาวะไร้ รั ฐ
ไร้ สั ญ ชาติ และ
ให้ ค วามคุ ้ ม ครอง
บุ ค คลไร้ รั ฐ ไร้
สั ญ ชาติ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๗

Inter-American
Court of Human
Rights ได้ ตั ด สิ น
เรื่ อ งความไร้ รั ฐ และ
สิ ท ธิ ใ นสั ญ ชาติ

การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง
ส� ำ คั ญ ในการประชุ ม
ระดั บ รั ฐ มนตรี ที่ ก รุ ง
เจนี ว า มี รั ฐ มากกว่ า
๖๐ รั ฐ ได้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น
สั ญ ญาเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ประเด็ น ภาวะไร้ รั ฐ
ไร้ สั ญ ชาติ

UNHCR เริ่ ม การ
รณรงค์ เ พื่ อ ยุ ติ ภ าวะ
ไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ
ภายในเวลา ๑๐ ปี







๗

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

เบีย ทัสสุเมน กล่าวว่า “พวกเราท�ำงานด้วยความรักเพื่อให้ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดี
เพราะเราเองเคยถูกกีดกันให้เป็นคนชายขอบมาก่อน”
เพือ่ ต่อยอดการท�ำงาน UNHCR ได้เปิดตัวการรณรงค์เพือ่ ยุตภิ าวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติภายในเวลา
๑๐ ปี
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของการรณรงค์นี้ UNHCR ได้ก�ำหนดวิธีการส�ำคัญเพื่อให้
รัฐได้ใช้ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขความไร้รัฐไร้สัญชาติ ดังนี้
 แก้ไขสถานการณ์หลักของภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยผ่านทางกฎหมายหรือปฏิรูป
นโยบายควบคู่ไปกับการรณรงค์สิทธิในความเป็นพลเมือง
 รับประกันว่าจะไม่มีเด็กคนใดเกิดมาโดยตกอยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
 ป้องกันการเพิกถอนสัญชาติบนพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติ

เด็ก: เด็ก ‘ไม่มีตัวตน’

มีจ�ำนวนนับล้านๆ คน

ม

ทุกๆ สิบนาทีจะมี
เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ
หนึ่งคนเกิดขึ้นมา
ในห้าประเทศ และ
ในห้าประเทศนี้
มีจ�ำนวนประชากร
ไร้รัฐไร้สัญชาติกว่า
ครึ่งของทั้งหมดในโลก
อาศัยอยู่ โดยไม่มีการ
ให้ความคุ้มครองทาง
กฎหมายใดๆ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็ก
ตกอยู่ในภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ
๘

มากกว่าหนึ่งในสามของประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติในโลกนี้เป็นเด็ก เด็กหลายคนต้องตก
กระไดพลอยโจนอย่างไม่มีทางเลี่ยงในแง่ของกฎหมายตั้งแต่วันที่เขาเกิด และใช้เวลาส่วนใหญ่
ของชีวิตต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมที่ได้รับตกทอดมา บ่อยครั้งที่ส่งต่อความชอกช�้ำใจนี้ไปยังคน
รุ่นต่อไป
แม้แต่การจดทะเบียนการเกิดของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติสักคนอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ซึ่งส่งผลให้ทารกนั้นกลายเป็น ‘คนที่ไร้ตัวตน’ ขึ้นมาทันทีในสายตาของรัฐบาล เขาหรือเธอกลาย
เป็นเป้าหมายของการถูกละเมิดและถูกปฏิเสธนับตั้งแต่การที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนเพื่อ
ช่วยชีวิต จนกระทั่งถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการที่ต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย
จากการทีต่ อ้ งน�ำใบมรณบัตรของปูม่ าแสดงเพือ่ การยืนยันสัญชาติ ฮุสเซน เด็กหนุม่ ชาวเคนยา
ถามขึ้นว่า “คุณลองนึกดูสิ มีคนมาขอสิ่งที่คุณไม่มี มาบอกให้คุณแสดงหลักฐานที่คุณยังไม่รู้ด้วย
ซ�้ำว่าจะพิสูจน์ยังไง เมื่อตอนที่ปู่ตาย ผมยังไม่เกิดด้วยซ�้ำ”
ความเสี่ยงของเด็กที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนและต้องกลายเป็นเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติมีมากขึ้น
เมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งบังคับให้พวกเขาจ�ำต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือน หรือเมื่อเขาเกิดใน
ระหว่างการพลัดถิ่น ทั้งนี้นับตั้งแต่สถานการณ์ความรุนแรงเริ่มต้นขึ้น พ่อแม่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียได้ให้
ก�ำเนิดเด็กจ�ำนวนกว่า ๕๐,๐๐๐ คนในประเทศจอร์แดน อิรัก เลบานอน ตุรกีและอียิปต์ ซึ่งเด็ก
เหล่านีส้ ว่ นใหญ่มสี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั สัญชาติซเี รีย แต่กม็ อี กี จ�ำนวนหนึง่ ทีย่ งั คงไม่ได้รบั การจดทะเบียน
การเกิด ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากในการพิสูจน์เรื่องนี้ต่อไปในอนาคต
แต่การจดทะเบียนก็ไม่ได้เป็นกระบวนการทีง่ า่ ยเสมอไปส�ำหรับผูล้ ภี้ ยั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากใน
ช่วงทีเ่ กิดสถานการณ์ความขัดแย้ง ผูล้ ภี้ ยั จ�ำนวนมากสูญเสียเอกสารหลักฐานระบุตวั ตนไป ซึง่ เป็น
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ / เ ด็ ก
 ยกเลิกการกีดกันทางเพศสภาพในกฎหมายสัญชาติ
 ให้สถานะความคุ้มครองกับผู้ย้ายถิ่นที่ไร้สัญชาติ และ
 ออกเอกสารแสดงสัญชาติให้แก่ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับ

ในการเรียงล�ำดับความส�ำคัญในการขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไปนั้น อันโตนิโอ
กุเตเรส ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ กล่าวว่า “มันเป็นเรือ่ งน่าเศร้าทีป่ จั จุบนั มีประชาชน
จ�ำนวนนับล้านๆ คนต้องอยู่โดยปราศจากสัญชาติ มันต่างกับการต่อสู้ที่ใช้อาวุธเพราะรัฐบาล
ทุกรัฐบาลที่มีความห่วงใยปัญหานี้มีอ�ำนาจอยู่แล้วที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเรามีโอกาสอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อนทีจ่ ะจัดการกับความอยุตธิ รรมนี้ ณ จุดนีถ้ งึ เวลาแล้วทีต่ อ้ งลงมือปฏิบตั ิ ผมขอยืนยัน
กับรัฐบาลทั้งหลายว่า UNHCR มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการขจัด
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดสิ้นไป”
© UNHCR / d. boshoff / november 2012

มาเรียเด็กหญิงที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ
ซึ่งเกิดจากบิดามารดาชาวคิวบา
ซึ่งอพยพไปอยู่นอกประเทศ
ท�ำให้เธอไม่สามารถขอสัญชาติ
คิวบาได้

“ในฐานะแม่ บางครั้ง
ฉันพยายามที่จะท�ำ
ความเข้าใจ นาทีที่ลูกของ
ฉันเกิดมา เธอก็เข้าสู่ฝันร้าย
นั่นคือการเป็น ”คนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ” มันเกิดขึ้นได้
อย่างไรที่เด็กคนหนึ่งเกิดมา
ในขณะเดียวกัน เธอกลับถูก
ปฏิเสธไม่ให้มีสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์
ทุกคนพึงมี”
- แม่ของมาเรีย

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

๙

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

©UNHCR /A . Sen/ Novemb er 2013

ผู้ลี้ภัยที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ
จากประเทศซีเรียถือบัตร
maktoumeen ซึ่งออกให้
กับชาวเคิร์ดไร้รัฐไร้สัญชาติ
ที่ไม่ได้จดทะเบียน
บัตรนี้ไม่มีศักดิ์
และสิทธิใดๆ

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

สเตฟาน
สวิก

พ.ศ. ๒๔๒๔ – ๒๔๘๖
นักเขียน ชาวออสเตรียน
ถูกท�ำให้ต้องไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖

๑๐

สิ่งที่จ�ำเป็นในการใช้จดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กผู้ลี้ภัยระหว่างที่ต้องอยู่ในประเทศที่ให้ที่พักพิง
นอกจากนีอ้ ปุ สรรคปัญหายังเกิดขึน้ ในกรณีทตี่ อ้ งจดทะเบียนให้กบั เด็กทีเ่ กิดนอกสมรส หรือเด็กที่
เกิดจากพ่อแม่ที่การแต่งงานทางศาสนาไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ในประเทศเลบานอน
UNHCR พบว่าเด็กเกิดใหม่จ�ำนวน ๗๘ เปอร์เซ็นต์ที่ถูกส�ำรวจนับตั้งแต่เดินทางมาเข้ามาใน
เลบานอน พ่อแม่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียนั้นไม่ได้น�ำไปจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษาวิจัยยัง
คงด�ำเนินต่อไปเพื่อประเมินขนาดของปัญหาในประเทศหลักๆ ที่ให้ที่พักพิง UNHCR ยังคงท�ำงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อท�ำให้กระบวนการการจดทะเบียนนั้นง่ายขึ้น รวมถึงท�ำให้ผู้ลี้
ภัยสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนการเกิดได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
UNHCR ยังได้รว่ มกับ UNICEF และองค์กรภาคีอนื่ ๆ ในการรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ และ
อธิบายระเบียบขั้นตอนต่างๆ ให้แก่ผู้ลี้ภัย โดยมีการจัดท�ำแผ่นพับและฉายวิดีทัศน์ให้ความรู้ที่
หน่วยให้ความช่วยเหลือในค่ายผู้ลี้ภัยและตามจุดลงทะเบียน

การศึกษา : สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ถูกปฏิเสธ?
การศึกษาเป็นประเด็นปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นพิเศษ เด็กที่ไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถ
ถูกปฏิเสธการเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ถูกปฏิเสธการเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นและถูกตีตราจาก
ครูและนักเรียนคนอื่นๆ
จูเลียนา จากสาธารณรัฐโดมินกิ นั กล่าวว่า “สิง่ ทีก่ ระทบกับฉันมากทีส่ ดุ คือการทีฉ่ นั ไม่สามารถ
ชีแ้ จงเรือ่ งของลูกๆ ได้” เธอเล่าต่อไปว่า “ทางโรงเรียนขอเอกสารต่างๆ ของลูก” เอกสารซึง่ จูเลียนา
ไม่มี “ฉันอยากให้ลูกๆ ได้เรียนหนังสือและมีความเจริญก้าวหน้ากว่าฉัน” แต่การที่ไม่มีเอกสาร
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ / เ ด็ ก
© UNHCR / A . Zhoroba ev / D ecemb er 2010

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ในประเทศคีร์กีสถาน แม่ที่ต้อง
ดูแลลูกสามคน หนึ่งในนั้นเป็น
โรคลมชัก ผู้เป็นแม่เผชิญกับ
ความยากล�ำบากเมื่อลูกต้อง
เข้ารับการรักษาและรับเงิน
สงเคราะห์ ครอบครัวต้องอยู่
กันอย่างอัตคัดขัดสนเนื่องจาก
เธอไม่สามารถหางานท�ำได้

© GREG CONSTANTINE

หลักฐานเหล่านั้น ท�ำให้ลูกของเธอ
และคนอื่นๆ อีกมากมายอาจจะไม่
สามารถแม้กระทั่งพยายามที่จะมี
ชีวิตอย่างปกติได้
ชี ล า ซึ่ ง เติ บ โตมาโดยตกอยู ่ ใ น
ภาวะไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ ใ นประเทศ
เวียดนาม กล่าวว่า “ฉันพลาดโอกาส
ที่ จ ะได้ รั บ ทุ น ไปเรี ย นที่ ป ระเทศ
ญี่ปุ่น เพราะว่าฉันไม่มีบัตรประจ�ำ
ตัวและไม่มีสัญชาติ”
บางครั้งการท�ำให้อับอายและการข่มขู่ให้หวาดกลัวก็ถูกน�ำมาใช้ เด็กหญิงคนหนึ่งจาก
สาธารณรัฐโดมินกิ นั เล่าว่า “ครูเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วบอกให้คนทีไ่ ม่มบี ตั รประจ�ำตัว ให้ยกมือ
ขึ้น” เธอเล่าต่อไปว่า “แล้วนักเรียนที่มีบัตรประจ�ำตัวก็ล้อเลียนพวกเราที่ไม่มีบัตร พวกเขาพูดว่า
‘รถบรรทุกจะมาขนพวกเธอไปเนรเทศออกนอกประเทศ พวกเธอจะไม่ได้สอบ พวกเธอเสียเวลา
เปล่าๆ ชีวิตพวกเธอไปไม่ถึงไหนหรอก’”
ในประเทศเมียนมาร์ มีจ�ำนวนเด็กหญิงที่ไร้รัฐไร้สัญชาติเพียง ๔.๘ เปอร์เซ็นต์และเด็กชายที่
ตกอยู่ในภาวะเดียวกันอีก ๑๖.๘ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ�ำนวนเด็กชายและเด็กหญิงอื่นๆ ๔๐.๙ และ ๔๖.๒ เปอร์เซ็นต์
แต่บางครัง้ เด็กๆ ก็เป็นฝ่ายชนะและผลทีไ่ ด้กช็ า่ งน่าประทับใจ เด็กทีไ่ ร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติจำ� นวนมาก
ที่ไม่ย่อท้อและในที่สุดก็ประสบความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ศรีนวล เป็นผูท้ มี่ เี รือ่ งราวอันน่าประทับใจ เธอเผชิญอุปสรรคนานัปการกว่าจะสามารถจบการ
ศึกษามาได้ เธอเพียรพยายามและจบการศึกษาโดยได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิท้องถิ่น เธอ
มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อและได้รับทุนการศึกษา
เต็มจ�ำนวนให้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น ที่ ท่ี ท� ำ ให้ เ ธอรู ้ สึ ก
ประหลาดใจมากที่คนที่นั่น “ปฏิบัติกับฉัน
ด้วยความเสมอภาค แม้วา่ ฉันบอกกับเขาว่า
ฉันเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาตินะ แต่พวกเขาก็
ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนฉัน”
“ฉันสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
อย่างอิสระ” เธอเล่าต่อไปอีกว่า “ฉันไม่ใช่ฉนั
คนเดิมเหมือนตอนทีอ่ ยูเ่ มืองไทยแล้ว ฉันได้
แต่คิดว่า ‘ท�ำไมนะ ฉันถึงไม่สามารถรู้สึก
แบบนี้ได้เวลาที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดเมือง
นอนของตัวเอง’” แต่เมื่อเธอต้องกลับบ้าน
“เพื่อต่ออายุเอกสารการเดินทาง ฉันรู้สึก
เหมื อ นการต่ อ สู ้ ดิ้ น รนของฉั น ต้ อ งเริ่ ม ขึ้ น
อีกครั้ง”
จากความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน เธอเดินทางกลับมาประเทศไทยและ
สามารถต่อสูจ้ นได้รบั สัญชาติไทยในทีส่ ดุ ความส�ำเร็จของเธอในครัง้ นีท้ ำ� ให้หลายๆ คนในหมูบ่ า้ น
เดียวกับเธอด�ำเนินรอยตาม
การรณรงค์ของ UNHCR ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาตินี้
เป็นผลมาจากการทีท่ กุ วันนีม้ เี ด็กจ�ำนวนนับพันคนต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก ดังเช่นทีศ่ รีนวล
เคยเผชิญ

เด็กๆ ในเมืองเทลิป๊อก รัฐซาบาห์
ประเทศมาเลเซีย เด็กหลายคน
ที่เป็นลูกของผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน
ไม่สามารถระบุสัญชาติได้
เด็กบางคนที่ไม่มีเอกสารใดๆ
ทั้งสิ้นก็ไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้

๑๑

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ครอบครัว: ภายใต้

ความกดดันอันต่อเนื่อง

ก

“ถ้าฉันรู้ว่าจะมีปัญหา
แบบนี้เกิดขึ้น ฉันจะไม่
แต่งงานกับสามีเป็นอันขาด
ฉันไม่เข้าใจว่า ท�ำไม
ลูกๆ ของฉันจะต้องมา
รับกรรมจากสิ่งที่ฉันก่อ
ตอนนี้ลูกๆ ของฉันไม่
สามารถเข้าโรงเรียนหรือ
รับการรักษาพยาบาลได้
และสามีของฉันก็เจ็บปวด
กับปัญหาพวกนี้”

- หญิงชาวจอร์แดน
แต่งงานกับชายชาวต่างชาติ
ซึ่งเขาไม่สามารถส่งต่อ
สัญชาติไปให้ลูกได้

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

อิกอร์
สตราวินสกี้

พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๕๑๔
นักประพันธ์
กลายเป็นบุคคลไร้รัฐ
ไร้สัญชาติในปี พ.ศ. ๒๔๖๔

๑๒

การทีไ่ ร้รฐั ไร้สญ
ั ชาตินนั้ สามารถท�ำให้-สถาบันครอบครัว-อันเป็นความสัมพันธ์ระดับพืน้ ฐาน
ของมนุษย์ผิดเพี้ยนและบ่อยครั้งถูกท�ำลายลงไป
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติท�ำให้คนหนุ่มสาวมีความคิดที่ไม่อยากจะแต่งงานตั้งแต่แรกและไม่
ต้องการที่จะมีลูก แม้ว่าเขาทั้งสองจะสานความสัมพันธ์กันแล้วก็ตาม ความกดดันของการที่ ‘ไม่มี
ตัวตน’ สามารถท�ำลายสถาบันครอบครัวได้ทั้งจากการที่ต้องพลัดพรากจากกันทางกายภาพหรือ
กระทั่งสถานการณ์ที่บีบบังคับทางกฎหมาย
ฝันร้ายนี้อาจจะคงอยู่หลายชั่วอายุคน และวงจรแห่งความสิ้นหวังและน่าอดสูนี้ก็ยังคงจะ
ด�ำเนินต่อไป
โคซาลา ชายหนุ่มที่ไร้รัฐไร้สัญชาติจากประเทศเวียดนามต้องการที่จะแต่งงาน แต่เขาเล่าว่า
“พ่อแม่ของแฟนผมถามผมว่า ‘ผมเป็นใคร’ ผมไม่มีเอกสารอะไรเลย ผมไม่มีบัตรประจ�ำตัว ไม่มี
สัญชาติ ผมไม่สามารถที่จะมีทะเบียนสมรสจากทางการได้ ”

การตัดสินใจที่เป็นไปไม่ได้
การที่พวกเขารู้ว่าเขาจะส่งต่อความไร้รัฐไร้สัญชาติของเขาไปสู่ลูกๆ นั้น คู่รักที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ
คูห่ นึง่ บอกกับ UNHCR ว่าทัง้ สองตัดสินใจทีจ่ ะไม่สร้างครอบครัว เพราะพวกเขาไม่สามารถทนเห็น
ลูกๆ ต้องเผชิญชะตากรรมทีย่ ากล�ำบากและสิน้ หวังอันเกิดจากการทีต่ อ้ งไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเช่นเดียว
กับพ่อแม่ได้ ฝ่ายภรรยากล่าวว่า “ฉันรู้สึกแย่เวลาที่เห็นคนอื่นมีลูก เพราะว่าฉันไม่สามารถมีลูก
ได้” เธอบอกอีกว่า “คู่แต่งงานทุกๆ คู่ต่างต้องการที่จะมีลูก”
ในประเทศมาดากัสการ์ เอลีน่า ได้ตอกย�้ำเรื่องที่ปวดใจนี้อีกครั้ง เธอบอกว่า “ฉันต้องการจะ
มีลกู จริงๆ เสียที ฉันแต่งงานมานานพอควรแล้ว แต่ฉนั ก็ยงั จะมีลกู ไม่ได้จนกว่าฉันจะได้รบั สัญชาติ”
ในประเทศเบลเยี่ยม กาบีร์ ชายไร้รัฐไร้สัญชาติจากตะวันออกกลาง ไม่สามารถแต่งงานกับ
คนรักซึง่ เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปได้ เนือ่ งจากเขาไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติและขาดเอกสารส�ำคัญแสดง
ตัวตน อีกทั้งเขายังไม่สามารถรับรองความเป็นบิดาอย่างเป็นทางการให้กับลูกๆ ของเขาได้
เรื่องน่าปวดหัวเกี่ยวกับกฎหมายยังมีอีกมาก บ่อยครั้งที่คนไร้รัฐไร้สัญชาติต้องเจอปัญหาที่
แก้ไม่ตกในเรื่องทรัพยสิทธิหรือสิทธิในการปกครองบุตรเมื่อเวลาที่คู่สมรสเสียชีวิตลงหรือต้อง
แยกทางกัน
ในแต่ละวันคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติมีความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมหรือถูกคุมขัง เพราะไม่มี
เอกสารแสดงตัวตนจากทางการ พวกเขามีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความหวาดกลัวตลอดเวลาว่าจะถูกเนรเทศ
หรือบางครั้งต้องใช้วิธีการหลบหนีและแยกครอบครัวเมื่อเข้าตาจน เพื่อแก้ปัญหาความไร้รัฐ
ไร้สัญชาติของลูก
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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การกีดกันทางเพศสภาพเป็นสิง่ ทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครสังเกตเห็น ปัจจุบนั มีประเทศ ๒๗ ประเทศ
ที่ยังคงห้ามไม่ให้ผู้หญิงส่งต่อสัญชาติให้กับบุตรได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย นาบีลา แม่ชาวซีเรีย
มีความกังวลเกีย่ วกับลูกสาวทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติ ซึง่ เธอไม่สามารถได้สญ
ั ชาติตามพ่อ หากพ่อแม่ไม่หย่า
กันได้ เธอกล่าวอย่างสิ้นหวังว่า “แม้ว่าลูกสาวของฉันจะมีปริญญาจากมหาวิทยาลัยดามัสกัส แต่
การทีเ่ ธอไม่ได้เป็นพลเมืองหรือไม่มเี อกสารแสดงตัวตน เธอก็ไม่สามารถรับข้อเสนอการท�ำงานหรือ
โอกาสในการทีจ่ ะได้เดินทางไปไหนต่อไหนได้ เธออายุเพียงแค่ ๒๕ ปี แต่อนาคตของเธอช่างมืดมน
เหลือเกิน”
บางครั้งด้วยสภาพการณ์ของครอบครัวก็ท�ำให้เจอทางเลือกที่น่ากลัว
คูส่ มรสบางคูต่ อ้ งการทีจ่ ะหย่า ส่วนหนึง่ ก็เพราะว่าการหย่าเป็นหนึง่ ในการตัดสินใจเพียงไม่
กีท่ างทีพ่ วกเขาสามารถควบคุมได้ทงั้ หมด และอีกส่วนหนึง่ เป็นเพราะการหย่าเป็นหนึง่ ในวิธกี ารที่
จะออกจากวังวนแห่งความสิ้นหวัง ในบางประเทศมีกฎระเบียบโบราณเกี่ยวกับสัญชาติที่ให้การ
หย่าเป็นช่องทางให้เด็กซึ่งเกิดจากพ่อที่ไร้รัฐไร้สัญชาติกับแม่ที่มีสัญชาตินั้นได้สัญชาติ แม้ว่าเด็ก
เหล่านี้จะได้สัญชาติ แต่ก็เป็นการได้มาซึ่งต้องจ่ายด้วยความแตกสลายของครอบครัว
ไซดา จากประเทศโมร็อกโกไม่สามารถส่งต่อสัญชาติให้กับลูกๆ ของเธอได้เนื่องจากเธอเป็น
ผู้หญิง การที่ไม่มีสัญชาติท�ำให้ครอบครัวของเธอไม่มีสิทธิอยู่อาศัยและเมื่อลูกๆ บรรลุนิติภาวะ
พวกเขาเจอปัญหาที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศทุกๆ สามเดือนเพื่อต่อวีซ่าและเดินทางกลับ
เข้ามาใหม่ แต่ก็ขอบคุณที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขใน พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของเด็กนับพัน
คนให้ดีขึ้นรวมถึงลูกๆ ของไซดาด้วย โมร็อกโกเป็นหนึ่งใน ๑๒ ประเทศที่มีการปฏิรูปกฎหมาย
สัญชาติในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ อนุญาตให้มารดาสามารถส่งต่อสัญชาติให้กบั บุตรได้เช่นเดียว
กับบิดาซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาที่น่าส่งเสริม
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ค�ำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในสาธารณรัฐโดมินิกันได้พราก
ความเป็นพลเมืองของชาว
โดมินิกันเชื้อสายไฮติจ�ำนวนกว่า
๒๐๐,๐๐๐ คนไป ครอบครัว
นับพันต้องตกอยู่ในภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติโดยทันที สมาชิกเพียง
สองคนจากทั้งหมดเก้าคนของ
ครอบครัวเอสปินาลที่ยังคงเป็น
พลเมืองโดมินิกันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย

ใน ๒๗ ประเทศ
เด็กอาจต้องไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ เนื่องจาก
ผู้หญิงไม่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ชาย
ในการส่งต่อสัญชาติ
ไปยังบุตร
๑๓

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ชีวิตประจ�ำวัน :

ความคับข้องใจและความอัปยศอดสู

อ

อุปสรรคต่างๆ ที่เด็กๆ ต้องเจอที่ติดตามพวกเขาไป
เมื่อครั้งแอนเจล ลัวส์
ตลอดชีวิต ท�ำให้ชีวิตยากล�ำบากและบางครั้งท�ำให้การ
โจเซฟ มีอายุ ๑๗ ปี
รักษาพยาบาล การมีงานท�ำ หรือใช้สวัสดิการสังคมอืน่ ๆ ไม่
เขาได้รับการเสนอให้
สามารถเป็นไปได้
เซ็นสัญญามูลค่า
อิซซา เน้นย�้ำถึงความคับข้องใจของการเป็น ‘คนไร้ตัว
๓๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์
ตน’ ในประเทศเคนยา เขาอธิบายอย่างน่าเวทนาว่า “คุณ
สหรัฐ เพื่อเป็น
ไม่สามารถออกจากบ้านได้” ตามหลักแล้วการออกจากบ้าน
นักเบสบอลกับทีม
โดยไม่มีเอกสารแสดงตัวตนนับว่าเป็นความผิดทางอาญา
ซานฟรานซิสโก
เขาตัง้ ค�ำถามว่า “ทีนี้ ถ้าคุณไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้ว
ไจแอ็นท์ แต่ต่อมา
คุณจะอยู่ยังไง คุณจะหางานท�ำได้ยังไง” เขาพูดต่อไปว่า
ข้อเสนอนี้ถูกยกเลิกไป
“คุณไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ คุณท�ำธุรกิจไม่ได้ คุณ
เนื่องจากเขาเกิดใน
ไม่สามารถครอบครองอะไรได้เลยเพราะคุณไม่มีตัวตน”
สาธารณรัฐโดมินิกันแต่
เร็ ล ยา เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีผลงานตีพิมพ์
เขาถูกปฏิเสธความเป็น
จ�ำนวนมากมายภายใต้ชอื่ ของเธอ แต่ดว้ ยความทีเ่ ป็นคนไร้
พลเมืองและไม่มี
รัฐไร้สัญชาติในประเทศฝรั่งเศส เธอพบว่าเป็นไปไม่ได้เลย
เอกสารแสดงตัวตนจาก
ทางการ
ที่เธอจะถูกว่าจ้างหรือได้รับการยอมรับ เธอบอกว่า “สีหน้า
ในประเทศโกตดิวัวร์ ชายคนหนึ่ง ว่างเปล่าที่คนอื่นๆ แสดงใส่คุณนั้น มันฆ่าคุณ”
ก�ำลังเก็บเมล็ดโกโก้ในไร่
ประชาชนเรือนแสนในประเทศ
โกตดิวัวร์มีปัญหาเรื่องสัญชาติ
ซึ่งน�ำไปสู่ความขัดแย้ง ขณะนี้
รัฐบาลก�ำลังด�ำเนินการเพื่อหา
ทางแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติ
เหล่านี้

ถูกจ�ำกัดโดยสิ้นเชิง
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ในหลายประเทศทัว่ โลกงานหลายประเภททีต่ อ้ งห้ามหรือมีขอ้ จ�ำกัดอย่างเข้มงวดส�ำหรับคนที่
ไม่ได้เป็นประชาชนของชาตินั้น ซึ่งรวมถึง งานราชการ งานสอนหนังสือ งานที่เกี่ยวกับกฎหมาย
การแพทย์และวิศวกรรม คนไร้รัฐไร้สัญชาติจ�ำนวนหนึ่งถูกกันออกไปจากตลาดแรงงานด้วย
เช่นกัน
และถึ ง แม้ ว ่ า เขาจะสามารถหางานท� ำ ได้ แต่ บ ่ อ ยครั้ ง ที่ ค นไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติจ�ำต้องยอมรับค่าแรงในอัตราที่ต�่ำกว่าคนที่ถือสัญชาติของรัฐ
นั้น มีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งและ
สามารถที่จะถูกไล่ออกจากงานเมื่อไรก็ได้ อับดุลระห์มัน ซึ่งอาศัยอยู่ใน
ประเทศคูเวต บอกว่า “เงินเดือนของผมมันก็แค่เงินค่าขนมเท่านั้น”
จากสถานการณ์ดังกล่าว คนไร้รัฐไร้สัญชาติต้องเผชิญกับความกดดัน
ที่ใหญ่หลวงในทุกๆ วันยิ่งกว่าคนกลุ่มอื่นๆ
ยกตัวอย่างในประเทศเมียนมาร์ ตามปกติแล้วประชาชนที่ถือสัญชาติ
สามารถใช้บริการของโรงพยาบาลและคลินิกของรัฐได้ แต่เนื่องด้วย
ั ชาติจำ� ต้องไปใช้บริการของคลินกิ เอกชน
กฎระเบียบของรัฐ คนไร้รฐั ไร้สญ
ซึ่งมีราคาแพงกว่า หรือต้องไปใช้บริการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร

๑๔

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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แทน ซึ่งแบบแผนเช่นนี้ยังพบเจอได้ในอีกหลายๆ ประเทศ
ในประเทศเคนยา รัฐบาลได้มีการแจกจ่ายมุ้งกันยุงฟรี แต่เฉพาะครัวเรือนที่มีเอกสารแสดง
ตัวตนเท่านั้นจึงจะได้รับ
ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติคนหนึ่งถามขึ้นด้วยความคับข้องใจว่า “มาเลเรียเล่นงานเฉพาะชาวเคนยา
เท่านั้นหรอกหรือ”
บางกรณีอาจจะสามารถหาทางออกได้ แต่น้อยครั้งที่จะไม่เจอกับปัญหา
สไลมาน ไม่ได้รับอนุญาตให้ท�ำงานเนื่องจากเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่อย่างไรก็ตามเขา
ประสบความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจเหล็กกล้าในประเทศเลบานอน ทั้งนี้บริษัทของเขาจดทะเบียน
ในนามของภรรยาซึ่งถือสัญชาติเลบานอน
นอกจากนีส้ ไลมานยังเป็นนักแข่งรถทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และได้มกี ารปลูกต้นซีดาร์อย่างเป็น
ทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาในฐานะนักกีฬาที่ประสบความส�ำเร็จ แต่ไม่ว่าเขาจะเพียรพยายาม
สักเพียงใดก็ตาม เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้รบั การยอมรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติเลบานอน เขาก็ยงั คงไม่สามารถ
เป็นตัวแทนของประเทศเลบานอนไปแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้และยังคงเป็นคนที่ไร้รัฐ
ไร้สัญชาติต่อไป เขากล่าวด้วยความเจ็บปวดและคับข้องใจว่า “ผมอายุเกือบจะ ๕๐ แล้ว และผม
ก็เหนื่อยเต็มทีกับการอ้อนวอนร้องขอ”
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

นัสเร็ท ฮ็อดซิก เกิดเป็นพลเมือง
มอนเตเนโกรและได้รับการลง
ทะเบียนเป็นชาวเซอร์เบียน เขา
ต้องกลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในชั่วข้ามคืนเนื่องจากความ
ผิดพลาดในการท�ำเอกสารของ
เขา เขามีชีวิตที่มั่นคงที่เมืองบาร์
ประเทศมอนเตเนโกร เขามีบ้าน
ท�ำงานให้กับบริษัทก่อสร้างและ
เป็นที่รู้จักกันดีของคนในชุมชน
แต่ตอนนี้เขาถูกเพิกถอนสัญชาติ
และเอกสารต่างๆ เขาบอกว่าเขา
รู้สึกเหมือนมีชีวิตอยู่ในสถาน
กักกันโรค

สาเหตุอันดับหนึ่งของ
ความไร้รัฐไร้สัญชาติ
ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ
๑๙๙๐ คือ
การล่มสลายของ
สหภาพโซเวียตและ
ยูโกสลาเวีย
ส่วนสาเหตุหลัก
ของทศวรรษนี้คือ
การเลือกปฏิบัติ

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

มาร์ค ชากัล

พ.ศ. ๒๔๓๐ – ๒๕๒๘
ศิลปิน
ลี้ภัยจากยุโรปไปอเมริกาใน
ปี พ.ศ.๒๔๘๔ เขาถือหนังสือ
เดินทางนันเซ็น

๑๕

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

การมีส่วนร่วม: ก้าวเข้า

ค

มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

“ในชีวิตทางการเมืองของ
ประเทศนี้ ฉันไม่มีสิทธิ์มี
เสียงอะไรเลย”
- ชายไร้รัฐไร้สัญชาติ
ในบอลติก

คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม – เป็น
ส่วนหนึ่ง
แต่บอ่ ยครัง้ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ พวกเขามีสทิ ธิไม่กปี่ ระการไม่วา่ จะทางสังคมหรือทางอาชีพการงาน
และบ่อยครั้งที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ไม่มีอ�ำนาจต่อรองในชุมชนที่พวกเขาส่วนใหญ่อยู่อาศัยมานาน
หลายปี
หญิงคนหนึ่งในประเทศบรูไนดารุสซาลาม แสดงความรู้สึกออกมาว่าเธอสิ้นหวังเพียงใด เธอ
กล่าวว่า “ถึงแม้วา่ ฉันจะแสดงความคิดเห็นออกมา แต่ฉนั ก็ไม่คดิ ว่าความคิดเห็นของฉันมันจะสลัก
ส�ำคัญอะไร”
และแน่นอนอิทธิพลของชุมชนท้องถิ่นและรัฐก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงแม้แต่กับกลุ่มคนที่ถูก
กีดกันเหล่านั้น คนไร้รัฐไร้สัญชาติส่วนใหญ่ในประเทศเอสโทเนียได้พูดในการสัมภาษณ์หลายๆ
ครัง้ ว่า ในสายตาของพวกเขาประเทศชาติกค็ อื บ้าน และพวกเขาไม่ได้ตอ้ งการอะไรมากไปกว่าการ
ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการทางทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรไร้รัฐไร้สัญชาติทั่วโลก คนไร้รัฐไร้สัญชาติในเอสโทเนียสามารถ
ออกเสียงเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่ ได้ แต่ยงั ไม่สามารถสมัครลงแข่งขันเป็นผูแ้ ทนในการเลือกตัง้ ไม่
สามารถเข้าร่วมในการท�ำประชามติระดับชาติ หรือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา หรือการเข้าร่วมกับ
พรรคการเมืองได้
ดัง เรลยา ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้กล่าวเอาไว้อย่างจบใจว่า ไม่มีอะไรที่จะก่อให้เกิด
ความหวังหรือในบางครั้งก็ยากเกินกว่าที่จะบรรยาย กับความรู้สึกที่ได้อยู่ในบ้านของตัวเอง เธอ
บอกว่า “ในประเทศรัสเซีย มีพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีราก เรียกว่า ผักขมหนาม มันได้แต่ปลิวไปปลิวมา
ปลิวไปตามลม เสมือนความที่ไม่มีสัญชาติ ส�ำหรับฉัน ฉันต้องการจะฝังรากของฉันที่ใดสักแห่ง”

ไร้สิทธิไร้เสียง

ประชาชนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติแทบจะ
ไม่เคยมีสิทธิ์ในการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งหรือสมัคร
เพื่อเข้าท�ำงาน
ราชการ

๑๖

ในบางประเทศเกิดการเปลีย่ นแปลงและในบางสถานการณ์คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเริม่ ทีจ่ ะมีจดุ ยืน
ในสังคม บ่อยครั้งที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วยกันเองและกลุ่มคนท�ำงาน
รณรงค์ในท้องถิ่น
คดีหนึ่งซึ่งยื่นฟ้องโดย The Urdu-speaking Peoples Youth Rehabilitation Movement
(กลุม่ เคลือ่ นไหวเพือ่ การฟืน้ ฟูเยาวชนผูพ้ ดู ภาษาอูรดู) ต่อศาลสูงแห่งบังคลาเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ศาลพิพากษาว่า สมาชิกของชนกลุม่ น้อยทีพ่ ดู ภาษาอูรดูซงึ่ ตกอยูใ่ นภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมาตัง้ แต่
ครั้งประเทศบังคลาเทศได้รับเอกราชนั้น แท้จริงแล้ว พวกเขาเป็นพลเมืองของประเทศ
ศาลได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า “การทีท่ งิ้ ค�ำถามเกีย่ วกับความเป็นพลเมืองไว้บนสมมติฐานทีผ่ ดิ โดยไม่
ให้ความกระจ่างมานานหลายทศวรรษนัน้ ประเทศชาติไม่ได้รบั ประโยชน์อนั ใด แต่กลับยิง่ สูญเสีย
ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พวกเขาสามารถร่วมในการสร้างประเทศชาติได้”
กลุ่มเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าของหนุ่มสาวที่ไร้รัฐไร้สัญชาติชาวบราซิล ที่ใช้ชื่อว่า กลุ่ม
Brasilerinhos Apatridas ได้มีการชุมนุมของบรรดาผู้ที่ออกไปอาศัยอยู่ในต่างแดนและลูกๆ ของ
พวกเขา ในการผลักดันให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนประสบผลส�ำเร็จ
โดยที่บทบัญญัตินี้ก�ำหนดให้เด็กที่เกิดนอกประเทศจากบิดามารดาชาวบราซิลต้องกลับมาพ�ำนัก
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ / ชี วิ ต ป ร ะ จ� ำ วั น
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ในประเทศเสียก่อนจึงจะได้รับสัญชาติ ซึ่งบ่อยครั้งที่ข้อก�ำหนดนั้นส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติ มีการประมาณการณ์วา่ มีเด็กจ�ำนวนมากถึง ๒๐๐,๐๐๐ คนทีจ่ ะสามารถได้รบั สัญชาติ
บราซิลอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายนี้
กลุ่มผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศมอริตาเนียและประเทศเคนยาได้ใช้กลไกทางสิทธิมนุษยชน
ในการยืน่ ข้อร้องเรียนในระดับนานาชาติ นอกจากนีใ้ นทีอ่ นื่ ๆ ยังมีกลุม่ ต่างๆ ทีใ่ ช้วธิ ยี นื่ ข้อร้องเรียน
เดินขบวนในที่สาธารณะ หรือใช้สื่อทางสังคมเพื่อเรียกร้องให้มีการหาทางออกให้กับปัญหาของ
พวกเขา
เจ.เอส. เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ซึ่งต้องการให้คนได้รับทราบความคิด
เห็นของเขา เขามีเชื้อสายมาลาเวียน แต่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศซิมบับเว จนกระทั่งเมื่ออายุ
ได้ ๑๐ ปี เขาจึงเดินทางไปยังประเทศแอฟริกาใต้กับแม่ ก่อนที่แม่จะทิ้งเขาไป เขาพยายามที่จะ
ให้ได้มาซึ่งเอกสารของประเทศซิมบับเวถึงขนาดเดินทางกลับไปประเทศซิมบับเว เพื่อด�ำเนินการ
ยื่นขอเอกสารที่จ�ำเป็น แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ เขาไม่สามารถแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับคนรัก
ของเขาได้ เพราะเขาเป็นบุคคลทีไ่ ม่มเี อกสารหลักฐานใดๆ และเขากังวลว่าลูกจะต้องกลายเป็นคน
ไร้รัฐไร้สัญชาติ และไม่มีสิทธิไม่มีเสียงเช่นเดียวกัน
“ความฝันของผมคือการได้ถอื เอกสาร เพือ่ ทีผ่ มจะได้มสี ทิ ธิออกเสียงได้ ผมอยากให้รฐั บาลมอง
เห็นผม รับรู้ปัญหาของผมและรับฟังเสียงของผม ตอนนี้ผมแก่แล้วแต่ยังคงมองดูความฝันของลูก
อยู่ ผมอยากให้เขามีอนาคต”
แม้ว่าจะมีการรวมตัวขององค์กรต่างๆ ในสหประชาชาติ องค์กรเอกชนและนักเคลื่อนไหวใน
ท้องถิ่นที่ก�ำลังพยายามแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่แล้วนั้น ส่วนส�ำคัญของการรณรงค์เพื่อ
ยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของ UNHCR คือการช่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ ทั้งนี้
เพือ่ ก่อตัง้ ‘พันธมิตรระดับโลก’ และกระชับความร่วมมือในการต่อสูก้ บั ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติให้หมด
สิ้นไป
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

การเฉลิมฉลองในหมู่บ้าน
ดรอนกูอิน ประเทศโกตดิวัวร์
เด็กๆ ในหมู่บ้านได้รับสูติบัตร
ซึ่งช่วยรับประกันว่าพวกเขา
ได้รับการยอมรับเป็นพลเมือง
ของประเทศโกตดิวัวร์

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

มิสทิสสลาฟ
รอสโทรโพวิช

พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๕๕๐
นักเชลโล วาทยากร
และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
อยู่ในภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๒๑ – พ.ศ. ๒๕๓๓

๑๗

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ความปลอดภัย: มีชีวิต

อยู่ภายใต้การข่มขู่
“เขาออกใบขับขี่ให้ผมเมื่อ
ผมยื่นบัตรประจ�ำตัวให้เขา
ตอนนี้ผมสามารถขับรถ
สามล้อเครื่องเพื่อหา
เลี้ยงชีพได้แล้ว ลูกสาว
สองคนของผมได้รับให้เข้า
เรียนในโรงเรียนประถม
และตอนนี้ผมก�ำลัง
วางแผนที่จะย้ายบ้าน”

- อดีตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ที่พูดภาษาอูรดู
ในประเทศบังคลาเทศ

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

มาร์กาเรเธ่ โวน
ทร็อตตา

นักสร้างภาพยนตร์
เกิดมาโดยไม่มีสัญชาติในประเทศ
เยอรมันในปี พ.ศ. ๒๔๘๕

๑๘

ไร้ขอบเขต
ตราบาปของความไร้รัฐไร้สัญชาตินั้นไม่มีขอบเขต

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ภ

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติสามารถเป็น
ชนวนให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ชุมชนที่มีความเห็นต่างหรือแม้กระทั่ง
ความขั ด แย้ ง ในรั ฐ เอง แต่ ใ นขณะ
เดี ย วกั น การแก้ ป ั ญ หาภาวะไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติก็ท�ำให้เกิดหนทางใหม่ได้
ด้วยเช่นกัน
การที่ประชาชนต้องตกอยู่ในวงจร
ของการถูกคุมขังหรือติดอยูใ่ นกับดักใน
บ้านของตนเองมานานหลายปีกบั ความ
รู้สึกที่อาจจะถูกทรยศจากเพื่อนและ
ญาติ ล้วนเป็นเรือ่ งจริงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศทีม่ กี ารพัฒนามากทีส่ ดุ ในโลกและในขณะเดียวกันก็เกิด
ขึ้นในภูมิภาคที่มีปัญหาความไม่มั่นคงยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน
ประชากรที่ไร้รัฐไร้สัญชาติจ�ำนวนนับร้อยนับพันคนที่อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันตกรัฐโกตดิวัวร์
เมื่อเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ประเด็นที่ถูกโหมกระพือให้คุโชนมากขึ้นคือ
ข้อพิพาทเรื่องความเป็นตัวตนชาวไอวอเรียนและประเด็นเรื่องสัญชาติ
ชุมชนผูล้ ภี้ ยั ทัว่ โลกมักจะมีประชากรไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทถี่ กู บังคับให้ตอ้ งหลบหนีจากสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัยรวมอยู่ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความตึงเครียดให้กับชุมชนท้องถิ่นและรัฐ
คนไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะมีชีวิตอยู่ในภาวะที่ถูกปิดกั้น กาบีร์ อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมเล่า
ว่า “ผมไม่กล้าออกไปไหน” “ทุกทีท่ ผี่ มไป ผมกลัวว่าจะมีคนมาถามหาเอกสารแสดงตัวตนของผม”
อุม ชาดี ซึ่งมีลูกชายที่ไม่มีสัญชาติสามคน อาศัยอยู่ในตะวันออกกลาง หลายครั้งเธอต้องไปช่วย
ลูกชายออกมาจากคุกหลังจากที่เขาถูกจับระหว่างเดินทางไปท�ำงานในตอนเช้าตรู่ อุม ชาดี บอก
ว่า “ฉันไปโรงพักเพื่อรับตัวลูกตอนตีสอง มีครั้งหนึ่งตอนตีสาม นี่หรือชีวิต ไม่เลย ชีวิตไม่ใช่แบบนี้”
คนไร้รัฐไร้สัญชาติจากประเทศเมียนมาร์ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศบังคลาเทศถูกพันธนาการให้
อยูใ่ นวงจรอุบาทว์ของการถูกคุมขังต่อเนือ่ งนานนับปี ซึง่ หลังจากทีพ่ วกเขาได้รบั การปล่อยตัวจาก
จุดตรวจคนเข้าเมือง หรือหลังจากที่ได้รับโทษทางอาญาแล้ว พวกเขาจะถูกจับกุมอีกครั้งในทันที
เนื่องจากทางการไม่สามารถผลักดันพวกเขากลับประเทศเมียนมาร์ที่ซึ่งไม่ยอมรับ ‘ความมีตัวตน’
ของพวกเขา เนื่องจากเป็น ‘คนไร้ตัวตน’ พวกเขาตั้งชื่อเรียกตัวเองว่า ‘นักโทษที่ถูกปล่อยตัว’ และ
มักจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้ต้องขังคนอื่นๆ

คนไร้รัฐไร้สัญชาติมักจะได้รับการปฏิบัติเช่นคนเข้าเมืองแบบไม่ปกติ ในประเทศอังกฤษ
หนึ่งในสามของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ถูกสัมภาษณ์เพื่องานศึกษาวิจัยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า ใน
ครัง้ หนึง่ ๆ ทีพ่ วกเขาถูกคุมขังจะมีระยะเวลาทีต่ า่ งกันจากเพียงไม่กวี่ นั จนในบางกรณีถกู คุมขังนาน
ถึงห้าปีภายใต้อ�ำนาจของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ
หญิงคนหนึง่ อาศัยอยูใ่ นประเทศศรีลงั กา ซึง่ ต่อมาเธอได้รบั สัญชาติอนั เป็นผลมาจากการปฏิรปู
กฎหมายทั้งระบบเล่าว่า “มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงเรียนที่ลูกสาวฉันเรียน
อยู่เพราะว่าฉันไม่มีเอกสารแสดงตัวตน” เธอบอกว่า “ฉันหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปในเมืองเวลาที่มี
สถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉันไม่มีบัตรประจ�ำตัว ฉันกลัวว่าจะถูกต�ำรวจจับ”
เนือ่ งจากคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมกั จะไม่มที งั้ เอกสารแสดงสัญชาติและเอกสารส�ำคัญแสดงตัวตน
พวกเขาจึงเสี่ยงที่จะถูกจับกุม หรือ ถูกคุมขัง ถูกบังคับไล่ที่ ถูกขับไล่หรือแม้แต่ตกเป็น
เหยือ่ ของการค้ามนุษย์ ผูห้ ญิงไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติคนหนึง่ ในประเทศไทยเล่าให้ฟงั ว่า “มีนกั ธุรกิจมา
มองหาเด็กสาวๆ ผูช้ ายพวกนีเ้ ป็นพวกค้ามนุษย์ ฉันเห็นเด็กสาวทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติบางคนไปกับคนพวก
นั้น ไปท�ำงานขายบริการ”
ความไม่ปลอดภัยเช่นนี้มักจะมีเงื่อนง�ำและไม่เคยหายไปแต่จะรุกล�้ำเข้ามาถึงในส่วนความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุด คนที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยมักจะไม่สามารถครอบครองสมบัติอะไรได้ ชาย
คนหนึ่งจากกลุ่มประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียบอกว่า “ผมต้องจดทะเบียนรถยนต์ของผมในชื่อของ
น้องเขย” “ผมชอบเขานะ ผมคิดว่าเขาเป็นคนดี อย่างไรก็ตามผมก็มกั จะบอกน้องสาวให้เธอพูดแต่
เรื่องดีๆ ของผมให้เขาฟัง ผมไม่อยากท�ำให้เขาโกรธเพราะไม่เช่นนั้นผมอาจจะไม่เหลืออะไรเลย”
แต่ทั้งนี้กงล้อแห่งความยุติธรรมก็ส่งผลให้กับบางคน อย่างเช่นในประเทศไทยคนที่ถูกยึด
ทรัพย์สนิ ไปมักจะไปขอความช่วยเหลือได้จากผูน้ ำ� ชุมชน และเมือ่ ไม่นานมานีข้ อ้ เรียกร้องทางสิทธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นไร้รัฐไร้สัญชาติก็ได้รับการพิจารณาและประสบความส�ำเร็จไม่ว่า
จะเป็นจากศาลในยุโรป แอฟริกา และได้เกิดความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ ง ได้มกี ารตัดสินข้อร้องเรียน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนว่าด้วยความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติเกิดขึน้ ในศาลยุโรป ศาลแอฟริกนั และศาลร่วม
ของประเทศในแถบทวีปอเมริกา
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

บน

ชายหญิงไร้รัฐไร้สัญชาติ
มักจะยอมเสี่ยงชีวิตในสภาพที่
สิ้นหวังเพื่อหาทางแก้ปัญหา
เรื่องสถานะของพวกเขา

ซ้าย

กว่าสองทศวรรษหลังจากการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียต
เอกสารเพียงชิ้นเดียวที่
ประชาชนไร้รัฐไร้สัญชาติ
จ�ำนวนมากมีอยู่คือ
หนังสือเดินทางของ
อดีตสหภาพโซเวียต

ในระยะเวลา ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา ความไร้รัฐ
ไร้สัญชาติเป็นสาเหตุ
หลักที่ท�ำให้เกิด
การสู้รบระหว่างสอง
ประเทศในแอฟริกา
๑๙
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“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

ทางออกของ

ปัญหา

ป

“หลังจากที่ต้องตกอยู่ใน
ความไม่แน่นอนมาเป็นปีๆ
ในที่สุดฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศนี้
ประเทศของฉัน คนของฉัน
ฉันได้รับสัญชาติของฉันคืน
มาและเรารู้สึกได้อีกครั้ง
ของการเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศที่ยิ่งใหญ่”
- ชีค อัล-นูมานี
จากประเทศอิรัก

อดีตผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ

แอนนา
พาฟโลวา

พ.ศ. ๒๔๒๔ – ๒๔๗๔
นักบัลเล่ต์หญิง
กลายเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติใน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๔

๒๐

ปัญหาของการถูกกีดกันให้เป็นชายขอบหยั่งรากมานานนับศตวรรษ ประชากรไร้รัฐ
ไร้สญ
ั ชาติของโลกจ�ำนวน ๑๐ ล้านคนถูกกีดกันให้เป็นคนชายขอบและมีชวี ติ อยูอ่ ย่างไร้ตวั ตน ชีวติ
ของพวกเขาถูกท�ำให้ตอ้ งเผชิญกับความยุง่ ยากหรือถูกท�ำลายจากผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ
หรือทางการเมืองอย่างเหลือคณานับ
ถึงวันนี้ฝันร้ายก็ยังคงเกิดขึ้น หญิงคนหนึ่งร�่ำไห้และกล่าวว่า “ไม่มีชีวิตอยู่เสียยังดีกว่าอยู่แบบ
ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน” หรือเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากสาธารณรัฐโดมินิกันไม่สามารถหลีกหนีจาก
ความยากจนและถูกปฏิเสธไม่ให้เดินตามความฝันที่จะเป็นนักเบสบอลอาชีพ และผู้หญิงคนหนึ่ง
ในประเทศมาดากัสการ์ปฏิเสธที่จะสร้างชีวิตครอบครัวจนกว่าเธอจะได้รับสัญชาติ
แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ยงั มีเรือ่ งราวของบุคคลและประเทศชาติซงึ่ เป็นแสงสว่างแห่งความหวัง: ผูห้ ญิง
ไทยคนหนึ่งซึง่ ต่อสู้เพื่อให้ตัวเองได้รับสัญชาติ และเธอได้ช่วยเหลือคนไร้สัญชาติคนอื่นๆ ให้ได้รับ
สัญชาติ ชายชาวไอวอเรียนคนหนึง่ ซึง่ ปัจจุบนั ได้เข้าไปมีสว่ นในการเมืองท้องถิน่ อย่างแข็งขัน หรือ
การที่ศาลสูงบังคลาเทศได้รับรองสัญชาติของชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาอูรดูและการให้สัญชาติแก่
ประชาชนจ�ำนวนกว่า ๖๐,๐๐๐ คนในประเทศเคอร์กิสถาน
การรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติภายในเวลา ๑๐ ปีของ UNHCR นับว่าเป็น
หน้าต่างแห่งโอกาสที่จะร้อยรวมเอาสาธารณชน การสนับสนุนจากระดับประเทศและระดับสากล
เข้าด้วยกันเพื่อขจัดร่องรอยของความไร้รัฐไร้สัญชาติให้หมดไปภายในหนึ่งทศวรรษ
ในประวัตศิ าสตร์นนั้ ความไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติถกู ท�ำให้เกิดขึน้ ได้ภายในชัว่ พริบตาเดียวแต่สามารถ
ด�ำรงอยู่และส่งผลกระทบต่อคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า และหากไม่มีการลงมือแก้ไขปัญหานี้เสียแล้ว
ประชากรที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียงในการเลือกตั้งนี้ก็จะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามความ
ไร้รัฐไร้สัญชาติก็สามารถแก้ไขได้ภายในเวลาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเช่นกัน
ปัจจัยหลักทีน่ ำ� ไปสูท่ างออกของปัญหาคือเจตจ�ำนงในทางการเมือง ซึง่ เกีย่ วโยงกับการ
ปฏิรูปที่เรียบง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยแต่สามารถส่งผลได้ในทันทีและถาวร
ในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา UNHCR ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติและด้วยกระบวนการท�ำงานพิเศษที่ได้คิดค้นขึ้นโดย กุเตเรส ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
สหประชาชาติ ที่จะจัดสรรทุนเพิ่มเติมให้กับโครงการที่มีความก้าวหน้าและมีความส�ำคัญ คณะ
กรรมาธิการบริหารแห่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติได้อนุมัติงบประมาณจ�ำนวน ๖๘ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐส�ำหรับการด�ำเนินงานใน พ.ศ.๒๕๕๘
นอกเหนือจากเครือข่ายเจ้าหน้าทีข่ ององค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านช่วยเหลือ ให้ความดูแลและคุม้ ครอง
ประชากรโลกซึง่ พลัดถิน่ และไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติทวั่ โลกแล้วนัน้ ยังมีการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวนกว่า
๒๐ คนทั่วโลกเพื่อให้ท�ำงานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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หลังจากที่พยายามอย่าง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้
ได้เป็นพลเมืองไทย ในที่สุด
ศรีนวลก็ได้รับสัญชาติ
ตั้งแต่นั้นมาเธอได้ก่อตั้ง
องค์กรเพื่อให้ความช่วย
เหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
คนอื่นๆ เพื่อให้ได้การ
รับรองเป็นพลเมืองไทย
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การแก้ปัญหาภาวะ
ไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น
สามารถเป็นไปได้
นับตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นต้นมา
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ
ทั่วโลกจ�ำนวนกว่า
๔ ล้านคนได้รับ
สัญชาติ

การรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขสถานการณ์ไร้รัฐไร้สัญชาติ
ที่เป็นอยู่ให้หมดสิ้นและเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีความไร้รัฐไร้สัญชาติขึ้นมาอีกในระยะเวลาอีก
๑๐ ปีขา้ งหน้า การโน้มน้าวและสนับสนุนรัฐให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารทีส่ ำ� คัญจะสามารถตัดวงจรความ
ไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งกระทบชีวิตของประชาชนทั่วโลกนับล้านๆ คนให้หมดสิ้นไปได้วิธีการดังกล่าว
รวมถึง
 รับประกันว่ามีการจดทะเบียนการเกิดทุกครั้ง ช่วยในการก�ำหนดพิสูจน์หลักฐาน
ทางกฎหมายในความเป็นบิดามารดาและสถานที่เกิด - องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การพิสูจน์มีความจ�ำเป็นในการก�ำหนดสัญชาติ
 รับประกันว่าเด็กทุกคนได้รับสัญชาติ มิฉะนั้นพวกเขาจะกลายเป็นคนไม่มีสัญชาติ
ยกตัวอย่างกรณีที่บิดามารดาของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติอยู่แล้ว เป็นต้น
 ยกเลิกการกีดกันทางเพศสภาพในกฎหมายสัญชาติเพื่อให้ผู้หญิงสามารถส่งต่อ
สัญชาติไปยังบุตรของเธอได้บนพืน้ ฐานทีเ่ ท่าเทียมกับชาย โดยเฉพาะในกรณีทบี่ ดิ า
เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะด�ำเนินการมอบสัญชาติ
ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

๒๑

“รูปแบบการลงโทษที่ป่าเถื่อนยิ่งกว่าการทรมาน”
๑๐ ปีแห่งการรณรงค์เพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ
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ชายชาวเกาหลีผู้ซึ่งย้ายไป
อาศัยที่ประเทศยูเครน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้อยู่
กินกับหญิงท้องถิ่นมานาน
กว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ทั้งคู่ยัง
คงไม่สามารถจดทะเบียน
สมรสอย่างเป็นทางการได้

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประเทศจ�ำนวน ๑๒
ประเทศได้มีการปฏิรูป
กฎหมายว่าด้วย
สัญชาติ เพื่ออนุญาต
ให้ผู้หญิงสามารถส่งต่อ
สัญชาติไปยังบุตรได้
หน้าตรงข้าม

๒๒

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

© UNHCR / B. SOKOL / JULY 2 014

ฮิกน่า ชาวโดมินิกัน เชื้อสาย
ไฮติ ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิความ
เป็นพลเมืองของโดมินิกัน
ท�ำให้เธอกลายเป็นคนไร้รัฐ
ไร้สัญชาติ ฮิกน่าเคยถูกเสนอ
ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้า
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อเธอมีอายุได้เพียง ๑๖ ปี
แต่เนื่องจากเธอไม่สามารถมี
บัตรแสดงสัญชาติโดมินิกันได้
ท�ำให้ฮิกน่าไม่สามารถเข้าเรียน
มหาวิทยาลัยหรือสมัครงาน
ใดๆ ได้ แม้จะรู้สึกท้อแท้แต่
เธอก็ไม่ยอมแพ้ ฮิกน่าก�ำลัง
เรียนภาษาอังกฤษและวิชา
อื่นๆ และยังคงต่อสู้เพื่อให้ได้
ความเป็นพลเมืองกลับคืนมา

ให้กบั บุตรของตน ความเสมอภาคทางเพศสภาพในเรือ่ งสัญชาติสามารถป้องกันเด็ก
จากภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติได้เป็นจ�ำนวนนับพันราย
 แก้ไขสถานการณ์ความไร้รัฐไร้สัญชาติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้หมดสิ้นไปโดยการ
แก้ไขกฎหมายหรือเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ง่ายที่สุดและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 ยกเลิกการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ
สภาพ หรือ ความบกพร่องทางกายและจิตใจซึง่ บางครัง้ สะท้อนอยูใ่ นตัวบทกฎหมาย
และส่งผลกระทบต่อสมาชิกของชนกลุ่มน้อยจ�ำนวนนับแสนคนทั่วโลก
ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ
องค์กรในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน การประชุมวิชาการ จะรวมถึง การรับรองสัญชาติ
ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดขึ้นของรัฐใหม่ หรือการเปลี่ยนโอนดินแดนระหว่างรัฐ
สนับสนุนให้ทุกประเทศเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาสองฉบับขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
ภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติ รับประกันว่าผูย้ า้ ยถิน่ ทีไ่ ร้สญ
ั ชาติได้รบั สถานะทางกฎหมายและได้รบั สัญชาติ
ผ่านระเบียบการพิจารณาของทางภาครัฐได้ และให้มีการรวบรวมข้อมูลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ
รวมทั้งสาเหตุที่มาของความไร้รัฐไร้สัญชาติของพวกเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
กุเตเรส ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ กล่าวว่า “การยุติความอยุติธรรมทางสังคมซึ่ง
ถูกฝังอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันมานานนับทศวรรษไม่ได้เป็นสิง่ ทีจ่ ะท�ำได้งา่ ยๆ แต่มนั เป็นสิง่ ที่
ถูกต้องทีค่ วรจะท�ำ” “คนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติมคี วามผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศใดประเทศหนึง่
อยูแ่ ล้ว และด้วยเจตจ�ำนงทางการเมืองผสานกับความพยายามของเราสามารถท�ำให้ความผูกพัน
ระหว่างประชาชนกับรัฐนี้ ได้รับการยอมรับ ในที่สุดคนจ�ำนวนนับล้านๆ คนจะได้มีประเทศซึ่ง
สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเป็นประเทศของเขาเองและในท้ายที่สุดพวกเขาก็จะได้มีโอกาส
ในชีวิตเช่นเดียวกันกับเรานั่นเอง”

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
(พ.ศ. ๒๔๒๒ – ๒๔๙๘)
นักฟิสิกส์เกิดในประเทศเยอรมนี

เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๔๔
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าไอน์สไตน์เป็นผู้ลี้ภัยแต่เขาก็เป็นบุคคลที่
ไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติดว้ ยเช่นกันเป็นเวลาถึงห้าปีในช่วงปลายของ
ศตวรรษที่ ๑๙ หลังจากที่ละทิ้งสัญชาติเยอรมัน ถึงแม้ว่าจะ
อยูใ่ นภาวะไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติในระยะเวลาเพียงไม่นาน แต่เขา
ก็รู้สึกขอบคุณที่เขาได้แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสวิส ในปี
พ.ศ. ๒๔๔๔

ภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

