ขบวนการสิทธิมนุษยชน : กรณี ขบวนการสิ่งแวดล้อมและขบวนการสตรี
อมรา พงศาพิชญ์

คานา
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องมีผลในการหยุดยัง้ การล่าอาณานิคมและทาให้เกิดประเทศใหม่ๆ
หลายประเทศ หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองช่วงแรก รูปแบบการเมืองการปกครองมีรูปธรรมให้เห็นใน
ระบอบเสรีประชาธิปไตยของประเทศมหาอานาจในโลกที่หนึ่ง กับระบอบคอมมิวนิสต์สงั คมนิยมของ
ประเทศโลกทีส่ อง รวมทัง้ ประเทศไม่ฝกั ใฝฝ่ ่ายใดหรือประเทศกาลังพัฒนาทีเ่ รียกว่าโลกทีส่ าม เกิดการ
ช่วงชิงระหว่างค่ายมหาอานาจทีส่ ่งเสริมเสรีประชาธิปไตยและส่งเสริมการค้าเสรีของโลกทีห่ นึ่ง กับค่าย
คอมมิวนิสต์ของรัส เซียและจีน ซึ่งเน้ นเรื่องการพึ่งตัวเองและการสร้างความเป็ นธรรมทางสังคมแนว
สังคมนิยมของโลกทีส่ อง ปรากฏในรูปสงครามเย็น
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองในรูปแบบทุนนิยมขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว จากทุนนิยมเสรี สู่ทุนนิยมผูกขาดและทุนนิยมข้ามชาติ ฯลฯ กระบวนการโลกาภิวตั น์หรือการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ข้ามพรมแดนส่งผลกระทบต่อ ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาเป็ นอย่างมาก
ประเทศเกิดใหม่หลายประเทศถูกครอบงาด้วยระบบทุนนิยมข้ามชาติและหลายประเทศเลือกแนวทาง
สังคมนิยม ความจาเป็นทีจ่ ะต้องถ่วงดุลระหว่างค่ายเสรีนิยมและค่ายคอมมิวนิสต์เป็ นทีย่ อมรับกันทัวไป
่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมทีเ่ น้นการแข่งขัน และการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดกลไกสนับสนุ นการลงทุนและมาตรการควบคุมระบบการค้าการลงทุนระดับ
เหนือรัฐ เกิดธนาคารโลก ( World Bank) และธนาคารภูมภิ าค เช่น ธนาคารการพัฒนาแห่งเอเชีย
( Asian Development Bank ) กองทุ น การเงิน ระหว่ า งประเทศ ( International Monetary Fund )
องค์กรการค้าโลก ( World Trade Organization ) ข้อตกลงทัวไปด้
่ านภาษีและการค้า ( GATT - General
Agreement on Tariffs and Trade ) ฯลฯ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนหรือโลกาภิวตั น์ มีผลกระทบทางสังคมอย่าง
รุนแรง ความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศร่ารวยกับประเทศยากจนมีเพิม่ มากขึน้ ภายในประเทศเดียวกัน
ความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยกับคนจนก็มเี พิม่ มากขึน้ มีการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจสังคม ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม จนถึงสหประชาชาติต้องกาหนดมาตรการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
สร้างความเป็ นธรรมทางสังคมเพิม่ มากขึ้น แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยังยื
่ น และแนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เป็นตัวอย่างของแนวคิดด้านสังคมทีส่ หประชาชาติให้การสนับสนุ นเพื่อถ่วงดุลการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจทีเ่ น้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทีม่ ผี ลกระทบต่อผูด้ อ้ ยโอกาสเป็นอย่างมาก
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การขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติทาให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้ กลไกทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศเป็ นกลไกแนวนอน ธุรกิจแข่งขันหรือร่วมมือกันโดยไม่ต้องพึ่งอานาจรัฐ แต่
การดาเนินงานของธุรกิจข้ามชาติทาให้รฐั ต้องหันไปให้ความสาคัญกับกลไกแนวดิง่ รัฐ บาลทาหน้ าที่
เชื่อมโยงระหว่างกลไกนอกประเทศกับธุรกิจในประเทศ ธุรกิจหวังพึง่ รัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณะ
เช่น การออกกฎระเบียบเพื่อใช้ในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐต้องปรับเปลี่ยนจาก
การปกครองประชาชนมาเป็นการประสานประโยชน์ให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา รวมทัง้ กระบวนการ
โลกาภิวตั น์ ทาให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ในการมองถึงบทบาทของรัฐ ความสัมพันธ์ร ะหว่างรัฐบาล
และประชาชน ตลอดจนความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ การ
ปรับกระบวนทัศน์ทส่ี าคัญ คือ การปรับ จากความคิดด้านการปกครอง ( Governance ) ซึง่ หมายถึงการ
ลดบทบาทอานาจของรัฐให้น้อยลง เพิม่ บทบาทของภาคประชาชนในรูปของการกระจายอานาจและ
ยอมรับความแตกต่างของกลุ่มย่อยทีห่ ลากหลายด้วย
Pierre and Peters ( 2000 ) มองว่า เกิดการถ่ายโอนอานาจใน 3 รูปแบบ คือ (1) การ
ถ่ายโอนอานาจให้องค์กรเหนือรัฐในประเด็นของการควบคุมดูแลตรวจสอบด้านการค้าการลงทุน ด้าน
สิง่ แวดล้อมโลก ด้านความมันคง
่ และสิทธิมนุ ษยชน (2) การถ่ายโอนอานาจจากระดับรัฐชาติสู่ระดับ
ท้องถิน่ ผ่านการลดขัน้ ตอนการบริหารจัดการ ลดกฎเกณฑ์ให้ยดื หยุ่นและตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายและแตกต่างในระดับท้องถิน่ ได้ และสุดท้าย (3) การถ่ายโอนกิจ การบางอย่างสู่ภาคประชา
สังคมและภาคประชาชนซึ่งได้ขยายตัวอย่างมากหลังการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยได้รบั การ
สนับสนุนจากองค์กรนานาชาติและมหาอานาจ
เป็ น ที่ช ัด เจนว่ า การเคลื่อ นตัว ขององค์ก รประชาสัง คมในประเทศต่ า งๆ เป็ น การ
เคลื่อนไหวในระดับโลก ในรูปของขบวนโลกาภิวตั น์ทางสังคม โดยการสนับสนุ นทางงบประมาณจาก
องค์กรข้ามชาติทงั ้ ระดับทวิภาคี พหุภาคี สหประชาชาติ รวมทัง้ องค์กรศาสนา/สาธารณประโยชน์ขา้ ม
ชาติ เครือข่ายอาจก่อตัวขึน้ ภายในประเทศและขยายตัวเพื่อประสานกับองค์กรต่างชาติ หรือเครือข่าย
อาจเริม่ จากนอกประเทศและมาตัง้ องค์กรสมาชิกสาขาขึ้นในประเทศในภายหลัง การรวมตัว จัดตัง้
เครือข่ายทาให้เกิดขบวนการทางสังคมทีเ่ คลื่อนไหวในมิตติ ่างๆ เช่น สิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน สุขภาพ
อนามัย และเป็นส่วนย่อยของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามชาติ
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ขบวนการทางสังคมแนวใหม่
การให้คานิยามของคาว่า “ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ ” เป็ นการชี้ให้เห็นการปรับ
กระบวนทัศน์ในการทางานในการขับเคลื่อนทางสังคมจากเดิม ขบวนการทางสังคม (Social Movement)
คือการรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อเป้าหมายบางอย่างทีส่ มาชิกของกลุ่มมีร่วมกัน เช่น ขบวนการแรงงาน
แบบเดิม เคลื่อ นตัว เพื่อ ขอปรับ ค่ า จ้า งแรงงาน หรือ ขอเพิ่ม สวัส ดิก ารจากผู้บ ริห าร ส่ ว นขบวนการ
เกษตรกรแบบเดิมเคลื่อนตัวเพื่อเรียกร้องให้รฐั บาลปรับราคาสินค้าเกษตรหรือให้ความช่วยเหลือด้าน
วัต ถุ ดิบ หรือ การลงทุ น ในการเพาะปลูก เป็ น ต้น แต่ ข บวนการทางสัง คมแนวใหม่ ( New Social
Movement ) เป็ น การรวมตัว ของผู้ ท่ีม ีเ ป้ าหมายมากกว่ า ผลประโยชน์ เ ฉพาะของกลุ่ ม โดยเน้ น ที่
เป้าหมายของการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีก่ ว้างขวาง และสามารถสร้างผลกระทบต่อสาธารณชนโดยรวม
ด้วย
Habermas ( 1981 ) ได้กล่าวว่า ขบวนการสังคมแนวใหม่เพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ กว่ายีส่ บิ ปี มานี้
เอง ในขณะที่ Gunder และ Fuentes ( 1989 ) กลับเห็นว่าขบวนการสังคม “แนวใหม่” นัน้ แท้จริงแล้ว
ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่ความน่ าสนใจอยู่ท่ปี ระเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ มากกว่า ซึ่งประเด็นสาคัญที่
เกิดขึน้ ใหม่ม ี 2 เรื่องที่น่าสนใจ ประการแรกคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงนิยามของคาว่า “การเมือง” จาก
ความหมายเดิมที่มนี ัยในเชิงการเมืองระดับรัฐชาติ รัฐบาลและพรรคการเมือง มาเป็ นการเมือ งภาค
ประชาชน และประการที่ส องขบวนการสัง คมแนวใหม่ ส นใจขบวนการต่ อ ต้า นอ านาจ ( resistance
movements ) และการปฏิเ สธกฎระเบียบ ( civil disobedience ) ไม่เ ฉพาะในประเทศและรัฐของตน
เท่านัน้ แต่รวมถึงการต่อสู้เรียกร้องระหว่างประเทศด้วย ทัง้ นี้เป็ นการสนองตอบความต้องการขยาย
พืน้ ทีข่ องประชาชนไม่ให้ถูกจากัดเหมือนดังแต่ก่อน และเป็ นการลดช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชนลง
อย่างไรก็ตามผลทีต่ ้องการให้เกิดขึน้ คือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือโครงสร้างสังคมเพื่อลด
ข้อขัดแย้ง
ขบวนการสังคมแนวใหม่แตกต่างจากขบวนการสังคมในอดีตเช่น การทางานขององค์กร
อาสาสมัคร องค์กรทีไ่ ม่แสวงหากาไรหรือองค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่ มีพน้ื ฐานความคิดอยู่ทช่ี ุมชนหรือกลุ่ม
พลเมือ ง ( civic group ) กลุ่ มคนที่ใ ห้ความร่ว มมือกับรัฐเป็ นอย่างดีและไม่สนใจการเมืองต่างกันกับ
ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ทส่ี นใจการเมือง ประชาสังคม ประเด็นทางสังคมและผูเ้ สียผลประโยชน์
ขบวนการสัง คมแนวใหม่ จ ึง เป็ น ทางเลือ กใหม่ ท างการเมือ งที่ส นั บ สนุ น ให้ใ ช้ ร ะบบธรรมาภิบ าล
( governance ) แทนที่ระบบการปกครองแบบเดิม และสนับสนุ นให้เกิดความยุตธิ รรมในทุกกลุ่มสังคม
ขบวนการสังคมแนวใหม่คอื ขบวนการต่อต้านกระแสโลกาภิวตั น์ ท่พี ฒ
ั นาไปสู่ระดับนานาชาติเ พ ราะ
สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นสูง
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เมือ่ สหประชาชาติประกาศให้มปี ฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ.
2491) การสร้างความเข้าใจและการนาปฏิญญาไปสู่การปฏิบตั เิ ป็ นเรื่องยาก และเนื่องจากเนื้อหาใน
ปฏิญญามี 2 เรื่องหลัก จึงได้มกี ารจัดให้ม ี (1) กติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(2) กติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แยกออกเป็ น 2 ฉบับ โดยประกาศให้ม ี
การรับรอง ในปี ค.ศ. 1966 ( พ.ศ. 2509 ) และมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1976 ( พ.ศ. 2519) ใช้เวลาถึง
18 ปี กว่าจะสามารถตกลงกันในเนื้อหาของกติกา และอีก 10 ปี จึงได้มปี ระเทศภาคีให้สตั ยาบันครบตาม
จานวนที่กาหนดไว้ และสามารถมีผลบังคับใช้ได้ แต่ถึงกระนัน้ ก็ยงั ไม่สามารถขยายผลให้มกี ารรับรู้
แนวคิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างกว้างขวาง

ขบวนการด้านสิง่ แวดล้อม
จุดเริม่ ต้นที่สาคัญ ที่ทาให้เกิดขบวนการสิทธิมนุ ษยชน คือ การประชุมที่สต๊อกโฮล์ม
สวีเดน ค.ศ. 1972 ( พ.ศ. 2515 ) เรือ่ ง Human Environment ซึง่ ได้ขอ้ สรุปในการดูแลเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
3 ข้อ คือ (1) ควรมีก ารจัดตัง้ หน่ ว ยงานระดับสหประชาชาติเ พื่อ ดูแลสิ่งแวดล้อ ม (2) สนับสนุ น ให้
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรพัฒนาเอกชนรณรงค์เพื่อรักษาสิง่ แวดล้อม และ (3) นาเสนอแนวคิดเรื่อง
การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development ) โดยมีมนุ ษย์เป็ นศูนย์กลาง จากข้อสรุปดังกล่าวจึงมี
การจัดตัง้ โครงการสหประชาชาติดา้ นสิง่ แวดล้อม ( UNEP – United National environmental Project )
และให้ก ารสนับ สนุ น ให้ภ าคประชาชนท างานด้า นสิ่ง แวดล้อ ม หลัง จากนัน้ 20 ปี การประชุ ม ด้า น
สิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญคือ การประชุมสุดยอดของโลก Earth Summit หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
เรื่อ งสิ่ง แวดล้ อ มและการพัฒ นา (UNCED : UN Conference on Environment and Development )
ทีเ่ มือง Rio de Janeiro ในปี ค.ศ. 1992 ( พ.ศ. 2535 ) เป็ นทีช่ ดั เจนว่าการเคลื่อนไหวด้านสิง่ แวดล้อม
มีความคึกคักมากหลังจากการประชุม Earth Summit และมีการประชุมอีกครัง้ ที่ Johannesburg ในปี
ค.ศ. 2002 ( พ.ศ. 2545 ) โดยการทางานด้านสิง่ แวดล้อมจะต้องคานึง ถึงผลกระทบต่อมนุ ษย์โดยรวม
ด้วย สิทธิทางด้านสิง่ แวดล้อมได้รบั การยอมรับว่าเป็ นสิทธิประเภทหนึ่ง และแนวทางการทางานของ
องค์กรด้านสิง่ แวดล้อม จะยึดหลักสิทธิมนุษยชน ( right – based approach )
ขบวนการด้านสิง่ แวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากขบวนการสิทธิมนุ ษยชนได้ เพราะ
การเรียกร้องสิทธิในการควบคุมตรวจสอบสภาพสิง่ แวดล้อม เป็ นการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อรักษา
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึ่ง โดยใช้แนวคิดสิทธิชุมชน การทางานจะมีการเคลื่อนไหวในระดับชุมชน
แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับสากลด้วย ตัวอย่างในประเทศไทยมีให้เห็นอยูท่ วไป
ั ่ เริม่
จากบทบาทของสมัชชาคนจนที่ม ีเ ป้าหมายในการเรียกร้อ งสิทธิใ นการท ามาหากินของชาวนาและ
ชาวประมงพื้นบ้านแล้ว ยัง มีเ ป้าหมายในการต่ อ ต้านการก่ อ สร้างโครงการพื้น ฐานขนาดใหญ่ โดย
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ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อนปากมูล เขื่อนราษีไศล และเขื่อนอื่น ๆบนล าน้ ามูล ตัวแทน
สมาชิก อื่นๆของสมัชชาคนจนได้เ คยเดิ นทางไปดูผ ลกระทบการสร้างเขื่อ นนามาตาในอิน เดีย ด้ว ย
ปจั จุบนั ภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักในการต่อต้านการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านอื่นๆ
เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน เหมืองทอง ท่าเรือน้ าลึก เป็ นต้น
ขบวนการด้านสิง่ แวดล้อมทางานในพืน้ ทีเ่ ฉพาะของตัว แต่เชื่อมโยงข้ามพรมแดนไปยัง
ประเทศข้างเคียงและอาจข้ามภูมภิ าคได้ โดยมีองค์กรด้านสิง่ แวดล้อมระดับสากลเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารในการ
เชื่อมโยงองค์กรย่อยต่างๆ
การทางานในลักษณะเครือข่ายทาให้มคี วามคล่องตัวในการปรับตัว จากการทางานใน
บทบาทเฉพาะพื้นที่ มาเป็ นการทางานร่วมกับสมาชิกเครือข่าย ทาให้สามารถขยายพื้นที่ปฏิบตั กิ ารได้
โดยไม่ตอ้ งมีการจัดทาโครงสร้างเพิม่ เติมซึง่ จะใช้เวลา ทาให้การปฏิบตั งิ านล่าช้า

ขบวนการสิทธิสตรี
ขบวนการสิทธิสตรีนับเป็ นขบวนการแรกๆ ทีม่ กี ารดาเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิอย่างเป็น
รูปธรรม เนื่องจากความเหลื่อมล้าทางเพศมีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ขบวนการสตรีนิยม ( feminist
movement ) และขบวนการผู้หญิง ( women’s movement ) มีความแตกต่างกัน ขบวนการสตรีนิยมเป็ น
แนวคิดทางทฤษฎีและอุดมการณ์มากกว่า ในขณะทีข่ บวนการผูห้ ญิงทากิจกรรมทางสังคมทีม่ จี ุดมุ่งหมาย
เฉพาะกว่า อย่างไรก็ตามขบวนการสตรีนิยมมีอทิ ธิพลที่ชดั เจนมากกว่าขบวนการผู้หญิง ขบวนการสตรี
นิยมในช่วงแรกเรียกร้องให้เกิดสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิรูปทางการเมือง
และสังคมตามมา ในขณะที่ขบวนการสตรีนิยมในช่วงทีส่ องเรียกร้องให้เปลีย่ นแปลงรากฐานของความคิด
ทีท่ าให้ผหู้ ญิงต้องตกเป็ นเหยื่อของการถูกกดขี่ และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ ขบวนการสตรีนิยม
ในช่วงทีส่ องเป็ นขบวนการสังคมแนวใหม่ทท่ี าให้ประเด็นเรื่องผู้หญิงกลายเป็ นประเด็นทางการเมือง โดย
ยกระดับประเด็นเรื่องผู้หญิงจากปญั หาส่วนตัวและปญั หาครอบครัวไปสู่การยอมรับในระดับสาธารณะ
ดังนัน้ ขบวนการผูห้ ญิงจึงก่อให้เกิดผลในรูปของการต่อต้านและบางครัง้ ทาให้เกิดการเผชิญหน้ากับรัฐเพื่อ
เรียกร้องให้เปลีย่ นแปลงความเชื่อทางประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศขึน้ ในแทบทุกสังคม
หลั ง จากการประชุ ม Human Environment ในปี ค.ศ. 1972 ( พ.ศ. 2515 )
สหประชาชาติจดั ประชุม World Conference on Women ในปี ค.ศ. 1975 ( พ.ศ. 2518 ) และรับรอง
อนุ ส ัญ ญาต่ อ ต้ า นการเลือ กปฏิบ ัติ ต่ อ สตรี ( CEDAW - A Convention on the Elimination Against
Women ) ในปี ค.ศ. 1979 ( พ.ศ. 2522 ) อนุ สญ
ั ญาฉบับนี้เรียกร้องให้รฐั ภาคีจดั ตัง้ หน่ วยงานเพื่อดูแล
สถานภาพผูห้ ญิง และสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับรัฐ ในการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี
ปฏิเสธไม่ได้ว่าขบวนการผูห้ ญิง หรือขบวนการพัฒนาสตรีได้เติบโตอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุ นของ
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สหประชาชาติ นอกจากนี้สหประชาชาติยงั ได้จดั ให้มกี ารประชุมด้านสตรีระดับโลกครัง้ ที่ 2 – 4 ในปี
ค.ศ. 1980/ พ.ศ. 2523 ค.ศ. 1985/ พ.ศ. 2528 และ ค.ศ. 1990/ พ.ศ. 2533 ด้วย
ขบวนการสตรีนิ ย มในช่ว งที่ส ามเคลื่อ นตัว ต่ อ ไป ในแง่ท่มี คี วามหลากหลายในการ
วิพ ากษ์ว ิจารณ์ ใ นประเด็นเรื่อ งผู้ห ญิง ดังนัน้ ขบวนการสตรีนิ ย มในช่ว งที่ส าม จึงเน้ นกิจ กรรมทาง
การเมืองและไม่เน้นแต่เฉพาะอุดมการณ์ นอกจากนัน้ ขบวนการสตรีช่วงที่สามและขบวนการผู้หญิงมี
ความคาบเกีย่ วกันและมีการปรับเปลีย่ นเป้าหมายอย่างมาก นักกิจกรรมสตรีนิยมมักจะต่อต้านอานาจรัฐ
และองค์การระหว่างประเทศ ส่วนขบวนการผูห้ ญิงได้รบั การสนับสนุ นจากสหประชาชาติ ประเทศพัฒนา
แล้ว และกองทุนการพัฒนา จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรระหว่างประเทศได้เ ข้ามาแทรกแซงขบวนการ
ต่อต้านอานาจรัฐ ในขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติ และตัวแทนรัฐก็มสี ่วนอย่างสาคัญในการปรับ
โครงสร้างและกาหนดนโยบายรัฐ ดังนัน้ กลุ่มองค์กรผูห้ ญิงจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทต่ี ้องเลือก
ระหว่างร่วมกันคิดเกี่ยวกับการทางานภายใต้โครงสร้างของรัฐ หรือการทางานนอกกรอบโครงสร้างของ
รัฐโดยทากิจกรรมในรูปของขบวนการสังคมแนวใหม่ อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่า ทัง้ ขบวนการสตรี
นิยมและขบวนการผู้หญิงมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยัง้ บทความนี้ต้องการแสดงให้
เห็นว่าขบวนการสตรีนิยมหรือกลุ่มองค์กรผูห้ ญิงในยุคทีส่ ามเป็ นเครือข่ายกับพันธมิตรอื่ นและมีลกั ษณะ
เป็นขบวนการสังคมแนวใหม่ทใ่ี ห้ความสนใจในประเด็นสาธารณะ ดังนัน้ กิจกรรมของขบวนการสตรีนิยม
จึงกลายเป็ นกิจกรรมทางการเมืองอย่างชัดเจนในปจั จุบนั

สรุป
ขบวนการสิง่ แวดล้อมและขบวนการผูห้ ญิง เป็ นเพียงตัวอย่างของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ที่มเี ป้าหมายเพื่อ ปรับเปลี่ยนนโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับสากล เป็นขบวนการข้ามชาติ นอกเหนือจาก 2 ตัวอย่างนี้ ขบวนการทางสังคมแนวใหม่ เห็นได้ใน
ขบวนการต่อต้านเผด็จการ ขบวนการต่อต้านข้อตกลงการค้าเสรี ( FTA Watch ) ขบวนการต่อต้านการ
ปฏิวตั ิ เป็ นต้น การเรียกร้องของขบวนการเหล่ านี้ คือ การเรียกร้อง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
ความเท่าเทียม เพื่อความเป็นธรรมทางสังคม ทัง้ ภายในประเทศและข้ามพรมแดน
การขยายตัว ของขบวนการข้า มชาติ เกิด จากแรงสนั บ สนุ น ภาคประชาสัง คมของ
สหประชาชาติ รวมทัง้ พลังทางสังคมที่ได้ต่นื ตัวเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว เมื่อกลไกลทางเศรษฐกิจเสรี
นิยมสร้างกลไกระดับเหนือรัฐ การเคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมระดับข้ามรัฐจึงเกิดขึน้ ตามมา เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ ความเท่าทันกับขบวนการทางเศรษฐกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มา
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