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แถลงการณสนับสนุนกลุมนิติราษฎร 

 
พวกเรา ซ่ึงเปนสมาชกิของสหภาพเพ่ือประชาธิปไตยประชาชน  เปนกลุมของประชาชนชาวไทยในสหภาพยุโรป (ซ่ึง
ประกอบดวย  ประเทศสวิสเซอรแลนด,  ประเทศสวีเดน,  ประเทศนอรเวย,  ประเทศเยอรมันนี,  ประเทศฝร่ังเศส,  ประเทศ
เดนมารค และประเทศเบลเย่ียม) ซ่ึง มีความหวงใยคนไทย และไดมีการนัดพบกันเปนประจํา  เน่ืองจากมีความรูสีกสุดทน
จากการถูกละเมิดสทิธิของประชาชน  ทั้งทางความคดิและการพูดทีถู่กกระทาํมาอยางตอเน่ือง  ในประเทศของเราเอง  
รัฐบาลยังคงใชกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ  ซ่ึงรูจักกันเปนอยางดีวา “มาตรา 112” เพ่ือขมขู  โดยรัฐตองการใหผูที่
ตอตานกฎหมายน้ีสยบยอม  ประเทศไทยน้ันไมใชดินแดนแหงรอยย้ิมเสียแลว  มันเปนประเทศที่ตองการกําจัดและกักขัง
ฝายตรงขาม  ถาไมถกูฆาตรกรรมเสียกอน 
 
คนไทยในทวปียุโรป  รวมกนัเขียนแถลงการณฉบับน้ีเพ่ือเนนยํ้าตอคณะนิติราษฏรและเพ่ือประชาชนสวนใหญของประเทศ
ไทยวา  ความพยายามของพวกทานที่จะนําความเปลี่ยนแปลงมาสูประเทศไทยน้ัน จะไมถูกละเลยหรือเพิกเฉยไปอยาง
แนนอน 
 
พวกเราขอสนับสนุนคณะนิตริาษฏร ซ่ึงเรียกรองในเร่ืองการลบลางผลพวงทางกฎหมายที่มาจากการรัฐประหาร เม่ือวันที ่
19 กันยายน พุทธศักราช 2549 และการกระทาํทั้งหมดซ่ึงเปนผลมาจากการลมลางรัฐบาลอยางผิดกฎหมาย – น่ันก็คือ 
รัฐธรรมนูญฉบับชัว่คราวพุทธศกัราช 2549, การแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําทีก่อใหเกดิความเสียหายแกรัฐ 
อยาง “เรงดวน”, ศาลรัฐธรรมนูญ และ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง, การเพิกถอนกฎบัตรใน
ปจจุบันและการเพ่ิมเติมกฎหมายการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ  ความลาหลังของรูปแบบการบริหารราชการของประเทศ
ไทยน้ี ทาํใหเกิดความคลุมเครือดวยวธิีการอยางไทยๆ น่ันเอง  เม่ือใดกต็ามที่ รูปแบบไทยๆ ไดถูกยกข้ึนมาอางอิงน้ัน  
หมายความวา  ประชาชนชาวไทยจะตองสญูเสียเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของตนเองอยางใดอยางหน่ึง  การกระทําเชนน้ีเปน
ความรูสึกที่สุดเหลือทนอกีตอไป เพราะความหมายของคําวา “ไทย” น้ัน หมายถึง “อิสรภาพ” 
 
ในขณะน้ีมีขาวดีซ่ึงสามารถหาอานได  ผลงานที่ดาํเนินอยูอยางตอเน่ืองจากกลุมผูที่ทํางานอุทศิใหเพ่ือการปกปองเสรีภาพ
ตอประชาชน เปนตนวา มาตรา 19 รวมอยูดวย  จากการประชุมกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิยูพี อาร(หรือยอเปน
ภาษาอังกฤษวา UPR) ในคร้ังลาสุดเกี่ยวกบัประเทศไทย ที่ทาํเนียบขององคการสหประชาชาติในกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนด  นาย Frank William La Rue ผู ตรวจการพิเศษแหงสหประชาชาติดานเสรีภาพดานการแสดงออก ได
ออกแถลงการณจากกรุงเจนีวา เรียกรองใหรัฐบาลไทยจัดเวทีสาธารณะเพ่ือแกไขกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ –
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร พรอมเสนอความรวมมือกับ ‘คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย’ เพ่ือแกไข กม. กระบวนการตางๆ ที่ลาหลัง
ดังกลาวใหสอดคลองกับหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  
 
รัฐภาคีทีเ่ปนสมาชกิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติจะรวมกันกดดันตอประเทศไทย  ในการ
พิจารณาและแกไขอยางจริงจัง เร่ืองการละเมิดสทิธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นอยางรายแรง  รวมไปถึง
เสรีภาพของเสนอขาวสารภายในประเทศ”  ซ่ึง Dr. Agnes Callamard ผูอํานวยการฝายบริหารของมาตรา 19 ไดกลาววา 
 
ภายใต มาตรา 19 ที่ถูกเสนอข้ึน  ใหคณะกรรมการสิทธมินุษยชนขององคการสหประชาชาติไดพิจารณากอนหนาน้ี จาก
การประชุมกระบวนการทบทวนสถานการณสิทธ ิUPR เกีย่วกับประเทศไทยน้ัน, ทางองคการสหประชาชาติไดยกเอาเร่ืองที่
สําคญัตางๆ ที่นากังวลเปนอยางย่ิง ข้ึนมาพิจารณา น่ันคอื: 
  
1. การใชกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและกฎหมายหม่ินประมาท เพ่ือใหเพ่ือบบีบังคับใหผูวิจารณยุติการ
วิพากษวิจารณ 
2. การจํากดัสิทธิเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นทางอินเตอรเนท 
3. การใชอํานาจฉุกเฉินเพ่ือปราบปรามเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็น 
4. การควบคุมสือ่มวลชนโดยฝายรัฐบาลและกองทัพ 
5. ความลมเหลวของรัฐบาลที่จะนําเอาพระราชบญัญตัิขอมูลขาวสารอยางเปนทางการ มาบังคับใชอยางมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
ดังน้ัน กลุมของเรา (สหภาพเพ่ือประชาธิปไตยประชาชน) ขอ สนับสนุนกลุมนิติราษฎรที่พยายามจะนําเอามาตรการที่
ปราศจากความรุนแรงเขามาใช  เพ่ือสงเสริมความตระหนักรูตอนโยบายตางๆที่รัฐบาลไทย นํามาใชอยางไมถูกตอง ความ
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พยายามของกลุมนิติราษฎรจะไมใชเร่ืองที่ไรประโยชน  พวกเราขอสนับสนุน และขอรวมฟนฝาอปุสรรคในการเคลื่อนไหว
ทางฝายนานาอารยประเทศ  เพ่ือเสรีภาพและการสืบสานอุดมการณ จนกวาประเทศไทยจะยอมรับถึงสทิธิของประชาชนซ่ึง
ไมมีผูใดสามารถฉกฉวยไปได  ในเร่ืองการตดัสินใจดวยตนเอง และจนกวาจะมีการยินยอมพรอมใจ  ปฏิบตัติามกฎหมาย
ระหวางประเทศโดยการยุตกิารละเมิดสิทธมินุษยชนเสยีที 
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