ภาควิ ช าสตรี ศึ ก ษา
คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่

ยุติความรุนแรง
ต่อผู้หญิง

เนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรี” ภาควิชาสตรีศึกษาจึงได้จัดทาบทความพิเศษ “ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ”
เพื่อรวบรวมสาระ ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความรุนแรงให้ผู้อ่านเกินความตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการยุติความรุนแรง โดยจะมีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย ความ
เป็นมาวันยุติความรุนแรง, วันยุติความรุนแรงในประเทศไทย, แนวคิดเกี่ยวกับความรุนแรง
จากทฤษฎีสตรีศึกษา, สถานการณ์ความรุนแรง การรณรงค์เคลื่อนไหว, การแก้ไขปัญ หา
ความรุนแรง ระดับท้องถิ่น /ชุมชน อย่าลืมติดตามกันนะคะ...

ความเป็นมา “วันยุติความรุนแรง”

ตอนที่ 1
3 ตุลาคม 2557

ภายในฉบับนี้
ความเป็นมา“วันยุติความรุนแรง”
“ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon)
ความหมายของสัญลักษณ์ริบบิน้ สีขาว
การรณรงค์ติดริบบิน้ สีขาว
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
ข้อผูกพันของ CEDAW กับประเทศภาคี
ประเทศภาคีของ CEDAW

วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงมีความเป็นมาจากเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับผู้หญิงและผู้คนในยุค
นั้นอย่างไม่มีวันลืม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนในปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ.2502) พี่น้อง 3 สาว ชื่อ Patria, Maria
and Minerva Mirabal ซึ่งเป็นนักต่อสู้ทางการเมืองหญิงชาวโดมินิแกนในนาม the Hermanas Mirabal ถูกลอบ
สังหารอย่างทารุณในยุคเผด็จการตูจิลโล่ (the Trujillo dictatorship)สมัยที่มีนาย Rafael (ค.ศ.1930 – 1961)เป็น
ผู้นา จากบาดแผลทางประวัติศาสตร์ในวันนั้นนามาสู่การเรียกร้องให้เกิดวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงขึ้น ความทรงจา
ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของพี่น้องตระกูลMirabal เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินประพันธ์บท
กวี เพลง บทละคร และเขียนหนังสือเล่าถึงพี่น้องสามสาวตระกูล Mirabal ถูกขนานนามว่า "the Unforgettable
Butterflies" และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านกกระบวนการตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงและการต่อสู้เรียกร้อง
ความยุติธรรมไปทั่วโลก หลังจากนั้นร่วมยี่สิบปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1999 (พ.ศ.2542) องค์การสหประชาชาติ มี

ที่มา:
http://blog.lib.umn.edu/ande
8495/architecture/2008/02/b

มติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” หรือ “วันขจัดความรุนแรงต่อสตรี
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สากล” และเชิญชวนให้รัฐ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างการ
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ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
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“ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon)
สัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก และสตรี

เมื่อปี ค.ศ.1991 (พ.ศ. 2534) ที่ประเทศ
แคนาดา ภายหลั ง จากเกิ ด เหตุ ก ารณ์
สั ง ห า ร ห มู่ นั ก ศึ ก ษ า ห ญิ ง ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย มอนทรีอ อล จ านวน 14
คน โดยกลุ่มที่ทาการรณรงค์ครั้งแรกเป็น
กลุ่ม นักศึกษาชายจานวน 1 แสนคน ที่
ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาความ
รุนแรงต่อ สตรี และต้อ งการยุ ติปั ญ หา
ดังกล่าว จึง ได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลก
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาความรุนแรงต่อ
สตรี รวมทั้ ง แสดงตนว่าจะไม่ ท าความ

ความหมายของสัญลักษณ์
ริบบิ้นสีขาว

การรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาว

การรณรงค์ติ ด ริบ บิ้น สี ขาวจึ ง เป็ นการ
ริ บ บิ้น สีข าว (White Ribbon) เป็ น
สัญลัก ษณ์ที่ผู้ชายติด เพื่อแสดงถึงการ
ร่วมต่อ ต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
โดยการ

รณรงค์ส าหรับ ผู้ชายโดยเฉพาะเพื่อให้
ผู้ชายทุ ก คนได้ป รับ เปลี่ยนเจตคติและ
มีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรง
ต่อสตรี โดยเห็นว่าความรุนแรงต่อสตรี

“ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉยไม่กระทำควำม
รุนแรงต่อสตรี ทุกรูปแบบ”

เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ สมควรได้ รั บ การ
แก้ ไ ข เนื่ อ งจากความรุ นแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น
ไม่ ไ ด้มี ผ ล กระทบต่ อผู้ ห ญิง เพี ยงฝ่ า ย

แต่ ปั จ จุบั น สั ญ ลัก ษณ์ นี้ใ ช้ ไ ด้ ทั้ ง ผู้ ห ญิ ง
และผู้ชาย เพื่อเป็นการร่วมกันรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงในครอบครัวด้วย

เดียว แต่ยังมีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน
สั ง คม ชุ ม ชนจึ ง จ าเป็ น ที่ ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ ง
ร่วมมือกันอย่างจริงจัง

รุ น แรงต่ อ สตรี โดยการติ ด สั ญ ลั ก ษณ์
ริบ บิ้นสีข าวที่ ป กเสื้อ ซึ่ ง หมายถึง การ
ยอมรับ ว่าจะไม่ทาร้าย หรือ นิ่งเฉย ต่อ
การใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)
การบังคับใช้
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2522 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524
สาหรับพิธีสารเลือกรับ สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรองเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2542
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543
วัตถุประสงค์
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทกุ รูปแบบ รวมทั้งการประกันว่า สตรีและบุรุษมีสิทธิที่
จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาค

สาระสาคัญของ CEDAW
อนุ สัญ ญาฉบับ นี้ มี บ ทบั ญญั ติร วม 30 มาตรา เพื่อ ให้ รั ฐภาคี ห รือ ประเทศสมาชิ กใช้เ ป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบายและมาตรการดาเนินงานด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร หรือ
มาตรการอื่น ๆ เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี และให้หลักประกันว่าสตรีจะต้อง
ได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่างๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ โดยมาตราที่ 1-16
เป็นการระบุมาตรการในการดาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านต่าง ๆ ส่วนมาตราที่
17-30 เป็นการกาหนดขั้นตอนและกลไกในการติดตามการปฏิบัติงานตามอนุสัญญาฯ บทบัญญัติ 30
มาตรา แบ่งเป็น 5 ส่วน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1
(ข้อ 1-6) กล่าวถึงคาจากัดความของคาว่าการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Discrimination against
women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการที่รัฐภาคีต้องดาเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของ
สตรี มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีอย่างแท้จริง ซึ่ งจะไม่
ถือว่าเป็น การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและ
วัฒ นธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัด การเลือกปฏิบัติต่อสตรีและการปราบปรามการลักลอบค้าและ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี
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ส่วนที่ 2
(ข้อ 7-9) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุ ษและ
สตรีในด้านการเมืองและการดารงชีวิต ทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศเช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งที่สาคัญ ความเท่าเทีย มกันในกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติ และการศึกษา

ส่วนที่ 3
(ข้อ 10-14) กล่าวถึงสิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกิ จ โดยได้รับความเท่าเทียมกัน
ในด้านสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานและสิทธิแรงงาน รวมถึงการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีใน
สถานที่ทางาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และหลังคลอดบุตร
การที่ รั ฐ ภาคี จ ะประกั น ความเป็ น อิส ระของสตรี ด้ า นการเงิ น และความมั่ น คงด้ า นสั ง คม และการให้
ความสาคัญแก่สตรีในชนบททั้งในด้านแรงงานและความเป็นอยู่
ส่วนที่ 4
(ข้อ 15-16) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีในด้านกฎหมาย โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย
แพ่ง และกฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นหลักประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล
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ส่วนที่ 5
(ข้ อ 17-22) กล่ า วถึ งการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการขจั ด การเลื อ กปฏิบั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ
พันธกรณีในการจัดทารายงานของรัฐภาคี และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการมีส่วนร่วมของ
ทบวงชานาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 6
(ข้อ 23-30) กล่าวถึงการมิใ ห้ตีความข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมายภายในที่ดาเนินการ
มากกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญาและกฎหมายระหว่ า งประเทศที่ มี อ ยู่ การน าพั น ธกรณี ไ ปปฏิ บั ติ ใ น
ระดับประเทศ การเปิดให้ลงนามและกระบวนการเข้ามาเป็นภาคีของอนุสัญญา การแก้ไขอนุสัญญา เงื่อนไข
การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา การตั้งข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่างรัฐภาคี

ข้อผูกพันของ CEDAW กับประเทศภาคี
การที่รัฐเข้าเป็นภาคีหมายความว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติรับที่จะนาบทบัญญัติในอนุสัญญามา
ใช้ในประเทศ รัฐบาลของทุกประเทศนั้นต้องตระหนักว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเกิดขึ้นในประเทศ มี
พันธะสัญญาที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง และให้สิทธิทพี่ ึงมีแก่ผู้หญิง รัฐจึงมีข้อผูกพันที่จะต้องแก้ไขโดย
· การยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
· ออกนโยบายและกาหนดกลไกและมาตรการในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้
ผู้หญิงที่ถูกละเมิดนั้นสามารถ ร้องขอความเป็นธรรมได้
· ส่งเสริมความเสมอภาคด้วยมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการพิเศษชั่วคราว
· รายงานผลการดาเนินการตามาตรการต่างๆต่อสหประชาชาติทุกๆ 4 ปี
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ประเทศภาคีของ CEDAW
จนถึงเดือนกันยายน 2554 ประเทศต่าง ๆ ให้สตั ยาบัน
(Ratification) หรือภาคยานุวัติ (Accession)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตติ ่อสตรี
ในทุกรูปแบบแล้ว 189 ประเทศ

เรียบเรียงจาก
-

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550, หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน,
กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจากัด มิราเคิล ครีเอชั่นอินเตอร พริ้นท์ หน้า 15-19
“ริบบิ้นสีขาว” สัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี. จาก
http://www2.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9560000142682
วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง"เสรีภาพทางเพศ"ที่ยังอยู่ในจินตนาการ(บทความพิเศษ). จาก http://udon.nfe.go.th(ออนไลน์)
วันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กสากล 25 พฤศจิกายน. จาก www.lib.ru.ac.th (ออนไลน์)
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/251112_elimination_of_violence_against_women_en.htm

ภาพประกอบ
- Blog Prompt 3 - Promoting Gender Equality and Empowering Women. ค้นเมื่อ 12 กันยายน 2557, จาก
http://blog.lib.umn.edu/ande8495/architecture/2008/02/blog_prompt_3_promoting_gender.html
- History of the White Ribbon Campaign. ค้นเมื่อ 17 กันยายน 2557, จาก http://www.whiteribboncampaign.co.uk/History
- The White Ribbon Campaig. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2557, จาก http://humanrights.ca/blog/white-ribbon-campaign
- Time to Renew Our Commitment to the Human Rights of Women. ค้นเมื่อ 26 กันยายน 2557, จาก
http://globalsolutions.org/blog/2012/11/Time-Renew-Our-Commitment-Human-Rights-Women#.VCTTQWeSwgg
- WEDO Comments on CEDAW Committee’s Crucial Role. ค้นเมื่อ 25 กันยายน 2557, จาก
http://www.wedo.org/themes/global-governance/wedo-comments-on-cedaw-committees-crucial-role
- We Want an Answer, Senator. ค้นเมื่อ 22 กันยายน 2557, จาก
http://org2.salsalabs.com/o/5550/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=17470
- White ribbon. ค้นเมื่อ 26 กันยายน 2557, จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_ribbon.svg
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