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เนื่องในวันสิ ทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2562
------------------------------------เหตุ การณ์ สงครามโลก ครั้ งที่ 2 ที่ เกิ ดการประหัตประหารระหว่างมวลมนุ ษยชาติ อย่างโหดร้ าย
กว้างขวาง ทาให้ทุกฝ่ ายได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เกี่ยวกับศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ซึ่งมีส่วนสาคัญต่อการธารงสันติภาพของโลก และนาไปสู่ การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุ ษยชน เมื่ อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) ต่ อมา ได้ถื อเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุ กปี เป็ นวันสิ ทธิ
มนุ ษยชนสากล (Human Rights Day) และในปี 2562 นี้ ยังเป็ นปี ที่มีความสาคัญยิ่งสาหรับเด็กและเยาวชน
เนื่องจากเป็ นปี แห่งการครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on the Rights of the Child
: CRC) ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณี ที่ จะต้องประกันสิ ทธิ และเสรี ภาพของเด็กทุกคนในประเทศ
ให้อยู่รอดและเติบโตเต็มตามศักยภาพ โดยไม่เลื อกเชื้ อชาติ เพศ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา สถานะ หรื อความ
แตกต่างอื่นใด
ในปี นี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสพิเศษดังกล่าว รณรงค์ให้ทวั่ โลกเห็นความสาคัญของ
บทบาทเยาวชนคนรุ่ นใหม่ที่ สามารถสร้ า งสรรค์พลัง บวก ใช้ค วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความรู ้
ความสามารถที่มีร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพ ภายใต้หวั ข้อ “เยาวชนคนรุ่ นใหม่
ยืนเคียงข้างสิ ทธิมนุษยชน” (Youth Standing up For Human Rights)
ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ได้ดาเนินการในการคุม้ ครองสิ ทธิของ
เด็กและเยาวชนหลายประการ โดยเสนอมาตรการในการแก้ไขปั ญหาและข้อเสนอแนะนโยบายที่สาคัญ อาทิ
การแก้ไขระเบียบห้ามเปิ ดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกติกาสากล อันจะทาให้
เด็กและเยาวชนที่กา้ วพลาดหลงผิดได้มีโอกาสกลับคืนสู่ สังคมเป็ นคนดี การขอให้นาเด็กที่ติดตามครอบครัว
ที่ เข้า เมื องผิดกฎหมายออกจากสถานกัก ตัว และให้ไ ด้รั บ การดู แลตามสิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานที่ เด็ก ควรได้รั บ
การคุม้ ครองสิ ทธิ เด็กในการแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตน และการสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรี ยนของชุมชน นอกจากนี้ กสม. ได้ตระหนักถึ งบทบาทของเด็ก
และเย าวชนใ นการส ร้ า งสรรค์ส ัง คมที ่เ คารพศ กั ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย ์ โดย การร่ ว มมือ ก บั
กระทรวงศึกษาธิ การในการจัดทาคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุษยชนศึกษา ตั้งแต่ช้ นั ปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนในสถานศึกษาทัว่ ประเทศอย่างเป็ นระบบ

เนื่ องในโอกาสวันสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2562 และการครบรอบ 30 ปี ของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กในปี นี้ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติจึงขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกัน
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ การเชื่อมัน่ ในความเท่าเทียม
ของบุคคลโดยปราศจากการแบ่งแยก การศรัทธาในสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล และการปฏิ บตั ิต่อผูอ้ ื่น
ในฐานะที่เป็ นเพื่อนมนุ ษย์เฉกเช่ นเดี ยวกัน และขอให้ผูใ้ หญ่ทุกคนร่ วมกันสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชน
ซึ่ งเป็ นทรั พ ยากรสาคัญ ของชาติ ไ ด้เ ติ บ โตอย่า งมี ศ ัก ดิ์ ศรี แ ละมี ภู มิ คุ ้ม กัน สามารถพัฒ นาตนได้เ ต็ ม
ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อเป็ นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคต และมีส่วนร่ วมสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป
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