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ตัวย่อและค�าจ�ากัดความ

เกลยีดกลัวคนรักสองเพศ 
(Biphobia) 

ควำมเกลียดกลัว.ควำมโกรธโดยไร้ซึ่งเหตุผล.กำรไม่ยอมรับและ/หรือควำมเกลียด 
ที่มีต่อกำรรักสองเพศและคนรักสองเพศ. (ดู. “รักสองเพศ”).ควำมกลัวประเภทนี้ 
อำจเกิดขึ้นในคนรักต่ำงเพศ.ชำยรักชำย.หญิงรักหญิง.หรือคนรักสองเพศเองก็ได้.
และมักมีควำมเกี่ยวข้องกับทัศนคติเชิงลบหลำยประกำรเกี่ยวกับกำรรักสองเพศ.และ 
ควำมเชือ่ทีว่่ำกำรรกัสองเพศไม่มอียู่จรงิหรอืกำรเหมำรวมว่ำคนรักสองเพศเป็นบคุคล
ส�ำส่อนทำงเพศ.(ILGA)

คนรักสองเพศ  
(Bisexual)

บุคคลซึ่งรู้สกึดงึดูดทำงอำรมณ์และทำงเพศต่อบุคคลผู้มมีำกกว่ำสองเพศ

ผู้ซึ่งเพศสภาพตรงกับ 
เพศก�าเนดิ (Cisgender) 

บุคคลซึ่งมีอัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศตรงกับเพศก�ำเนิด. และเป็น 
ผู้มกีำรแสดงออกทำงเพศตำมควำมคำดหวังของสังคม.(ILGA) 

ชายรักชาย (Gay man) ผู้ซึ่งมีอัตลักษณ์ทำงเพศเป็นชำยและมีควำมรู้สึกดึงดูดทำงอำรมณ์และ/หรือทำงเพศ
ต่อผู้ชำยคนอื่น.(RFSL) 

เพศภาวะ (Gender) คณุลกัษณะทำงสงัคมและโอกำสในกำรแสดงออกทำงเพศชำยหรอืหญงิ.ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้หญงิและผู้ชำย.เด็กผู้หญงิและเด็กผู้ชำย.รวมถงึควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้หญงิ
กบัผูห้ญงิ.และผูช้ำยกบัผูช้ำย.โดยคณุลกัษณะ.โอกำส.และรปูแบบควำมสมัพนัธ์เหล่ำนี้
ได้รับกำรหล่อหลอมและเรยีนรู้ผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม.สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมกำลเวลำและบริบท. เพศภำวะเป็นปัจจัยก�ำหนดสิ่งที่แต่ละบุคคล
ไม่ว่ำจะหญิงหรือชำยได้รับกำรคำดหวัง. ได้รับอนุญำตให้กระท�ำ.และถูกประเมินค่ำ
ในแต่ละบริบท.ในสังคมส่วนใหญ่มักมีควำมแตกต่ำงและควำมไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำง 
ผู้หญงิและผู้ชำยเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ.งำนที่ได้รับมอบหมำย.กำรเข้ำถงึและ
กำรใช้ทรัพยำกร.เช่นเดยีวกับโอกำสในกำรตัดสนิใจ.เพศภำวะเป็นส่วนหนึ่งของบรบิท
ทำงสังคมวัฒนธรรมโดยกว้ำง.เงื่อนไขที่ส�ำคัญอื่นๆ.ของกำรวเิครำะห์ปัจจัยด้ำนสังคม
วัฒนธรรม.ได้แก่.ชนชัน้ทำงสังคม.เชื้อชำติ.ระดับควำมยำกจน.กลุ่มชำตพิันธุ์.และอำยุ.
เป็นต้น. (ส�ำนักงำนที่ปรึกษำพิเศษประจ�ำเลขำธิกำรด้ำนปัญหำเพศและควำมก้ำวหน้ำ
ของสตรี.-.OSAGI) 

การแสดงออกทางเพศ  
(Gender expression)

วิธีที่บุคคลใช้สื่อสำรหรือแสดงออกถึงควำมเป็นชำย.และ. /. หรือควำมเป็นหญิง. 
ผ่ำนลกัษณะทำงกำยภำพ.(เช่น.กำรแต่งกำย.ทรงผม.กำรใช้เครือ่งส�ำอำง.กริยิำมำรยำท.
ท่ำทำงกำรพูด.หรอืแบบแผนทำงพฤตกิรรม).(TRANSIT)

ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
(Gender-based violence)

นิยำมโดยกว้ำงของกำรกระท�ำที่เป็นอันตรำยและบ่อนท�ำลำยเจตจ�ำนงของบุคคลใดๆ. 
หรือกำรกระท�ำรุนแรงด้วยเหตุแห่งควำมแตกต่ำงทำงเพศระหว่ำงชำยและหญิง 
ซึ่งก�ำหนดขึ้นโดยสังคม.(MSMIT)
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การจ�าแนกเพศภาวะแบบทว ิ
(Gender binary)

ระบบกำรจัดหมวดหมู่ของเพศภำวะ.ประกอบด้วย. เพศชำยและเพศหญิง. (เทียบ 
ควำมแตกต่ำงกับแผนภูมดิ้ำนล่ำงซึ่งแสดงให้เห็นถงึเพศภำวะที่มมีำกกว่ำ.2.ประเภท)

อัตลักษณ์ทางเพศ 
(Gender identity)

ควำมรู้สึกส่วนลึกถึงควำมเป็นชำยหรือหญิงของบุคคลหนึ่ง. เพศภำวะอื่นๆ.หรือเพศ
ภำวะซึ่งมีมำกกว่ำหนึ่ง. อัตลักษณ์ทำงเพศของแต่ละบุคคลอำจจะตรงกับเพศก�ำเนิด
หรอืไม่ก็ได้.(TRANSIT)

รักต่างเพศ 
(Heterosexism)

กำรก�ำหนดให้กำรรักต่ำงเพศเป็นกำรแสดงออกทำงเพศวิธีเดียวที่เป็นปกติและเป็นที่
ยอมรับ.ซึ่งน�ำไปสู่อคตหิรอืกำรเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ที่ไม่ได้รักต่ำงเพศ.หรอืผู้ที่ถูกเข้ำใจว่ำ
ไม่ได้รักต่ำงเพศ.(MSMIT)

เชื้อเอชไอว ี(HIV) ไวรัสภูมคิุ้มกันบกพร่องในมนุษย์

เกลยีดกลัวคนรักเพศเดยีวกัน 
(Homophobia)

ควำมเกลียดกลัวโดยไร้ซึ่งเหตุผล.กำรรังเกียจหรือกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นหรือ 
เชือ่ว่ำเป็นคนรักเพศเดยีวกนั.หรอืต่อต้ำนพฤตกิรรมหรอืวฒันธรรมกำรรักเพศเดยีวกัน.
(MSMIT)

การรักเพศเดยีวกัน 
(Homosexual)

กำรจัดประเภทวิถีทำงเพศของแต่ละบุคคล.บนพื้นฐำนของเพศภำวะของบุคคลนั้น
และเพศภำวะของคนที่ผู้นั้นมีควำมสัมพันธ์ด้วย.หำกบุคคลนั้นมีเพศภำวะเดียวกันกับ
บุคคลที่เขำมีควำมสัมพันธ์ด้วย.ถือว่ำบุคคลนั้นถูกจัดประเภทเป็นผู้ที่รักเพศเดียวกัน.
ทั้งนี้.แนะน�ำให้ใช้ค�ำว่ำหญิงรักหญิงและชำยรักชำยในกำรกล่ำวถึงคนรักเพศเดียวกัน.
เนือ่งจำกเป็นค�ำกลำงๆ.และมนียัของควำมหมำยในเชงิบวกมำกกว่ำ.และให้ควำมส�ำคญั
กับอัตลักษณ์ของบุคคลมำกกว่ำเพศภำวะของบุคคลนั้น.นอกจำกนี้.ค�ำว่ำคนรักเพศ
เดยีวกันยังมนีัยเกี่ยวข้องกับกำรเป็นโรคร้ำยอกีด้วย.(ILGA)

ภาวะเพศก�ากวม 
(Intersex)

บุคคลซึ่งเกิดมำมีลักษณะกำยภำพทำงเพศที่ไม่เป็นไปตำมบรรทัดฐำนทำงกำรแพทย์
ของเพศชำยหรอืหญงิ.(OII Australia)

ประชากรหลัก 
(Key Populations)

ประชำกรหลักหรอืประชำกรที่มคีวำมเสี่ยงสูง.หมำยถงึ.กลุ่มประชำกรซึ่งมคีวำมเสี่ยง
ต่อกำรติดเชื้อหรือกำรแพร่เชื้อเอชไอวี.และกำรมีส่วนร่วมของคนกลุ่มนี้ส�ำคัญยิ่งต่อ
กำรพัฒนำวคัซนีโรคเอดส์ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ ในทกุประเทศ.ประชำกรหลกั.รวมกลุม่ 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี. โดยมำกผู้ชำยที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับผู้ชำย.คนข้ำมเพศ.ผู้ที่ใช้
ยำเสพติด.ผู้ขำยบริกำรทำงเพศและผู้ใช้บริกำร.มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวี
มำกกว่ำประชำกรกลุ่มอื่น.อย่ำงไรก็ตำม.ตำมที่กล่ำวไว้ในรำยงำน.Gap.ของโครงกำร
เอดส์แห่งสหประชำชำติ. (UNAIDS) แต่ละประเทศควรก�ำหนดกลุ่มประชำกรเฉพำะ. 
ที่มีส่วนส�ำคัญต่อกำรแพร่ระบำดและกำรตอบสนองตำมบริบททำงสังคมและ 
กำรระบำดของโรค (UNAIDS)
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หญงิรักหญงิ (Lesbian) ผู้หญงิซึ่งรู้สกึดงึดูดทำงอำรมณ์และทำงเพศต่อผู้หญงิคนอื่น.(ILGA)

กลุ่มบุคคลที่มคีวามหลากหลาย 
ทางเพศ (Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender  
and Intersex : LGBTI) 

หญงิรักหญงิ.ชำยรักชำย.คนรักสองเพศ.คนข้ำมเพศ.และผู้มภีำวะเพศก�ำกวม

National human rights 
institution (NHRI) 

องค์กรด้ำนสทิธมินุษยชนแห่งชำติ

ผู้ชายที่มคีวามสัมพันธ์ทางเพศ
กับผู้ชาย (Men who have sex 
with men: MSM)

หมำยถงึ.ผู้ชำยทุกคนที่มีควำมสัมพันธ์.และ./หรอื.ควำมชอบพอกับผู้ชำยคนอื่น.หรอื
ผู้ชำยที่มีควำมดึงดูดทำงเพศต่อเพศเดียวกัน.ควำมหมำยของค�ำที่ปรำกฏในคู่มือเล่ม
นี้.หมำยรวมถึงรูปแบบของพฤติกรรมทำงเพศที่หลำกหลำยระหว่ำงเพศชำยกับเพศ
เดยีวกนั.และกำรก�ำหนดอัตลกัษณ์ทำงเพศทีอ่ำจหลำกหลำย ตลอดจนรปูแบบของกำร
ปฏสิมัพนัธ์ทำงเพศและทำงสงัคม.(“ชมุชน”) ‘ผูช้ำยทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงเพศกับผูช้ำย’ 
อำจหมำยถึงชำยรักชำยหรือคนรักสองเพศ.ผู้ชำยข้ำมเพศที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ
กับผู้ชำย.หรอืผู้ชำยซึ่งรักต่ำงเพศก็ได้.ผู้ชำยบำงคนที่มคีวำมสัมพันธ์ทำงเพศกับผู้ชำย
อำจคบหำหรือแต่งงำนกับผู้หญิง.ผู้ชำยบำงคนขำยบริกำรทำงเพศให้แก่ผู้ชำยคนอื่นๆ. 
โดยไม่ค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ทำงเพศของตน.ผู้ชำยบำงคนที่มีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับ
ผู้ชำยก็ไม่ได้เชื่อมโยงตนเองกับอัตลักษณ์.ชุมชน.หรอืค�ำนยิำมใดๆ.(MSMIT)

United Nations Office  
of the High Commissioner  
for Human Rights (OHCHR)

ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชำชำติ

เครอืข่ายสมาชกิรัฐสภา
ระดับโลก หรอื พจีเีอ 
(Parliamentarians for  
Global Action : PGA)

เครือข่ำยสมำชิกรัฐสภำระดับโลก.คือ. เครือสมำชิกรัฐสภำข่ำยนำนำชำติซึ่งไม่ได้อยู่
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของรัฐบำลและประกอบด้วยสมำชิกจำกหลำยพรรค.ซึ่งให้
ข้อมลูและขับเคลือ่นนักนติบัิญญตัใิห้สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆ.ด้ำนสทิธมินุษยชน. 
หลกันติธิรรม.ประชำธปิไตย.ควำมมัน่คงของมนษุย์.กำรไม่เลอืกปฏบิตั.ิและควำมเสมอ
ภำคทำงเพศ

เพศหลากหลาย (Queer) ค�ำศัพท์ทำงวิชำกำรซึ่งหมำยรวมถึง. บุคคลซึ่งไม่ได้รักต่ำงเพศ. ได้แก่.หญิงรักหญิง.
ชำยรักชำย.คนรักสองเพศ.และคนข้ำมเพศ.ทฤษฎีเพศหลำกหลำยนี้เป็นสิ่งที่ท้ำทำย
บรรทดัฐำนด้ำนเพศและเพศภำวะของสงัคมซึง่เป็นสงัคมรกัต่ำงเพศ.โดยอ้ำงว่ำบทบำท
ทำงเพศเป็นผลจำกปัจจัยทำงด้ำนสังคม.ส�ำหรับกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศหลำยคน.ค�ำว่ำ. ‘เพศหลำกหลำย’ (queer) มีนัยควำมหมำยเชิงลบเนื่องจำกใน
อดตีเคยเป็นค�ำทีใ่ช้เรยีกดถูกูคนกลุม่นี้.อย่ำงไรกต็ำม.ปัจจบัุนกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำก
หลำยทำงเพศไม่ถือสำหำกถูกเรียกด้วยค�ำดังกล่ำว.และยังยึดถือค�ำนี้เป็นสัญลักษณ์
แห่งควำมภำคภูมใิจอกีด้วย.(ILGA)

SDGs (Sustainable 
Development Goals)

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยนื



5

ลักษณะเพศ 
(Sex characteristics)

บคุคลทีม่เีพศก�ำกวมจะเกดิมำพร้อมลักษณะทำงกำยวภิำคของเพศสรรีะ.(ได้แก่.อวยัวะ
เพศ.ต่อมเพศ.และรูปแบบโครโมโซม).ซึ่งไม่เป็นไปตำมลักษณะทำงกำยวภิำคของเพศ
สรีระที่ควรเป็นของเพศชำยและเพศหญิง. เนื่องจำกร่ำงกำยของบุคคลที่มีเพศก�ำกวม 
มคีวำมแตกต่ำงไป.บคุคลที่มภีำวะดงักล่ำวมกัต้องเผชญิกบักำรตตีรำและกำรถกูละเมดิ
สทิธมินษุยชนหลำยประกำร.ได้แก่.กำรละเมดิสทิธใินกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสำธำรณสขุ
และควำมสมบูรณ์ทำงกำยภำพ.สิทธิที่จะเป็นอิสระจำกกำรทรมำนและกำรปฏิบัติ 
ที่ไม่เหมำะสม.และสทิธติ่อควำมเสมอภำคและกำรไม่ถูกเลอืกปฏบิัต.ิ(OHCHR)

วถิทีางเพศ 
(Sexual orientation)

ควำมรูส้กึของบคุคลหนึง่ในกำรรกัใคร่.ชอบพอ.หรอืมคีวำมดงึดดูทำงเพศกบับคุคลอืน่.
ซึ่งอำจมีเพศต่ำงกัน. เหมือนกัน.หรือมีมำกกว่ำหนึ่งเพศก็ได้. (หลักกำรยอกยำกำร์ตำ 
ว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ. ในประเด็นวิถีทำงเพศและ 
อัตลักษณ์ทำงเพศ) 

SOGIE 
(Sexual orientation,  
gender identity and  
gender expression)

.วถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.และกำรแสดงออกทำงเพศ

SOGIESC 
(Sexual orientation, gender 
identity, gender expression 
and sex characteristics)

วถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.กำรแสดงออกทำงเพศ.และลักษณะเพศ

ข้ามเพศ (Transgender) ตำมทีป่รำกฏในคูม่อืฉบบันี้.ข้ำมเพศ.หมำยถงึ.กำรทีบ่คุคลมอัีตลกัษณ์ทำงเพศ.(ควำมรูส้กึ 
เบื้องลึกเกี่ยวกับเพศภำวะของตน).แตกต่ำงจำกเพศก�ำเนิด.ข้ำมเพศเป็นค�ำอธิบำย
พฤตกิรรมและอตัลกัษณ์ข้ำมเพศทีห่ลำกหลำย.ค�ำนี้ไม่ได้เป็นค�ำวนิจิฉยั.หรอืมคีวำมหมำย 
เกี่ยวกับภำวะทำงกำรแพทย์หรือจิตวิทยำ.ทั้งนี้.ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ค�ำดังกล่ำวเป็น 
ค�ำนำม.แต่เป็นค�ำคุณศัพท์ที่ขยำยค�ำนำม.คอื.คน.“ข้ำมเพศ”.นอกจำกนี้.จ�ำเป็นต้อง
เข้ำใจว่ำบคุคลผูอ้ืน่มองว่ำเป็น.คนข้ำมเพศนัน้อำจจะไม่ได้เป็นคนข้ำมเพศจรงิๆ.กไ็ด้.และ
ไม่จ�ำเป็นทีพ่วกเขำจะใช้ค�ำนี้อธบิำยเพศภำวะของตนเอง.ในหลำยประเทศมคี�ำพื้นเมอืง 
ที่ใช้อธบิำยอัตลักษณ์ของคนข้ำมเพศเช่นเดยีวกัน.(TRANSIT) 

เกลยีดกลัวคนข้ามเพศ 
(Transphobia) 

อคตต่ิอคนข้ำมเพศ.อนัเนือ่งมำจำกอตัลกัษณ์ทำงเพศหรอืกำรแสดงออกทำงเพศที่เป็น
จรงิหรอืทีเ่ข้ำใจ.ควำมเกลยีดกลวัคนข้ำมเพศอำจเป็นผลมำจำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐกจิ
หรอืกำรเมอืง.เช่น.ปรำกฏในนโยบำย.กฎหมำย.และข้อตกลงทำงเศรษฐกจิและสังคม.
ซึ่งกดีกันคนข้ำมเพศ.หรอือำจเป็นผลมำจำกสถำบันสังคม.เมื่อมคีนข้ำมเพศถูกปฏเิสธ
หรอืถกูปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมโดยผูอ้ืน่.นอกจำกนี้.คนข้ำมเพศอำจรบัเอำควำมเกลยีด
กลวันี้เข้ำมำ.เมือ่คนข้ำมเพศยอมรบัและแสดงออกให้เหน็ถงึอคตดิงักล่ำวต่อตนเองหรอื
ต่อคนข้ำมเพศคนอื่นๆ.(TRANSIT)
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กะเทย / คนแต่งกายข้ามเพศ 
(Transvestite/cross-dresser).

หมำยถึง.ผู้ที่ชอบแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำของเพศอื่นในบำงเวลำ.ควำมรู้สึกถึงอัตลักษณ์
ของบุคคลนั้นต่อเพศนั้นอำจชัดเจนมำกและรู้สึกว่ำเป็นเพศที่แท้จริงของตน.หรืออำจ
จะรู้สึกน้อยแตกต่ำงกันไป.กะเทยหรือคนแต่งกำยข้ำมเพศบำงคนอำจจะใช้กำรผ่ำตัด
ทำงกำรแพทย์เพื่อแปลงเพศและใช้ชีวิตตำมเพศภำวะที่พึงปรำรถนำ.ในขณะที่บำงคน
อำจมคีวำมสุขที่จะแต่งกำยข้ำมเพศเป็นบำงครัง้เท่ำนัน้.(ILGA)
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การทลายระบบความคิดเพศภาวะแบบทวิ

นักวทิยำศำสตร์ทัว่โลกมฉีนัทำมตติรงกนัว่ำกำรรกัคนเพศเดยีวกันเป็นรูปแบบพฤตกิรรมทำงเพศทีป่กตแิละเป็นไปตำม

ธรรมชำติ.และไม่ได้มผีลกระทบที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพแต่อย่ำงใด

แหล่งที่มำ. :. Academy. of. Science. of. South. Africa. (ASSAf),.Diversity in Human Sexuality: Implications for Policy in Africa,. พริทอเรีย,.พฤษภำคม.2558,. 
www.assaf.org.za/8-June-Diversity-in-human-sexuality1.pdf.

รูปภำพที่ 2 กำรทลำยระบบควำมคิดเพศภำวะแบบทวิ : กำรอธิบำยเพศภำวะโดยอำศัยภำวะต่อเนื่อง (continuums) (Killermann, 2014)

อัตลักษณ์ทำงเพศ

 ผู้หญิง เพศหลำกหลำย  ผู้ชำย

อัตลักษณ์ทำงเพศ.หมำยถงึ.บุคคลคดิเกี่ยวกับตัวเองอย่ำงไร.เป็นเคมทีี่ท�ำให้เกดิควำมเป็นตัวตนของบุคคล.
(เช่น.ระดับฮอร์โมน).และวธิทีี่บุคคลนยิำมตนเอง

กำรแสดงออกทำงเพศ

 เพศหญิง  กำรมีสองเพศ   เพศชำย

กำรแสดงออกทำงเพศ.คอื.วธิกีำรที่บุคคลแสดงออกถงึเพศภำวะของตัวเอง.(ตำมบทบำททำงเพศที่ถูกก�ำหนดไว้).
ผ่ำนกำรปฏบิัตติัว.กำรแต่งกำย.กำรวำงตัว.และกำรมปีฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น

เพศก�ำเนิด

 เพศหญิง ผู้มีภำวะเพศก�ำกวม  เพศชำย

เพศก�ำเนดิ.หมำยถงึ.ปัจจัยทำงกำยภำพ.เช่น.อวัยวะเพศ.ฮอร์โมน.และโครโมโซม.ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำบุคคล
เป็นเพศหญงิหรอืเพศชำย.เพศหญงิ.:.ช่องคลอด.รังไข่.โครโมโซม.XX.เพศชำย.:.องคชำติ.อัณฑะ.โครโมโซม.XY

วิถีทำงเพศ

 กำรรักต่ำงเพศ  กำรรักสองเพศ  กำรรักเพศเดียวกัน

วถิทีำงเพศ.หมำยถงึ.บุคคลที่ท่ำนรู้สกึรักใคร่ชอบพอด้ำนร่ำงกำยและอำรมณ์.
ตำมเพศและเพศภำวะของบุคคลนัน้และของคุณ
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กิตติกรรมประกาศ
คู่มือส�ำหรับสมำชิกรัฐสภำ กำรพัฒนำสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ  

ร่วมประพันธ์โดย.สุก.ีบเีวอร์ส,.ฟรำนซสิโก.เบอร์เรตำ,.และโบยัน.คอนสแตนตนิอฟ

คูม่อืฉบบันี้ได้รบัค�ำแนะน�ำและกำรสนบัสนนุจำกผูค้นมำกมำย.อำท.ิเฮด.ิแอบเดลเคฟี,.เอลฟำตห์ิ.อับเดลรำฮมี,.โมนกิำ.อดัม,. 
ไอนรูำ.เบกเคอโนวำ,.จอร์จ.บยิอร์ค,.นโิคลสั.บธู,.แคลร์.คำบรอล,.เดวดิ.โดแนต.แคตตนิ,.ชำร์ลส.โชเวลิ,.แอนนำ.เขนสิโชวำ,.ฮวนนำ.คกุ,. 
คลฟิตัน.คอร์เตช,.มันดปี.ดำร์ลวีำล,.เอโลนำ.ดนิ,ี.รูธ.เฟอร์นำนเดซ,.ลอตเต.กอืนซิ,.ฌอง.รำฟำเอล.กวิลอิำน,ี.ซำบรนิำ.กลิ.ฮดี,.
เชลลยี์.องิลสิ,.มำร์โค.คำรำดซกิ,.แพทรคิ.คเีลยีร์,.ท่ำนผู้หญงิ.แครอล.คดิู,.ลอเรนซ์.ไคลน์,.โรสแมรี.คุมเวนดำ,.เอนเทลำ.ลำโก,.
โอลวิเิยร์.ปิแอร์.ลูวอกซ์,.ออสนำต.ลูบรำน,ี.จอห์น.แมคคอลยี์.เฮลำ.มำธำร,ี.ฟิล.มัตเชซำ,.เจนนเิฟอร์.แมคคำร์ธ,ี.เอยีน.มังกอล,.
เอนิเนส.นอรอนำ,.เจอรำโด.โนโต,.ออซอนเนยี.เอดริำ.ปำปำวันเจล,ี.วเิวยีน.ซอโซอำ.ณำลมีังกำ,.นำเดยี.รำชดี,.ซำรำ.รำตเทรย์,.
โนเอลลำ.รชิำร์ด,.อำมติรำจตี.ซำฮำ,.คำรนิ.ซำนต,ิ.ทลิล.ีเซลเลอร์,.เอ็ดมันด์.เซ็ตเทลิ,.มำเรยี.โซดนิ,.เจสสกิำ.สเตริ์น,.เฟอดนิำนด์.
สโตรเบล,.มำเรยี.ทัลลำรโิค,.นนิำ.เทนโิย,.อเลฮำนโดร.ทรอสเตโร,.อซิำเบล.ชำน,.ครสิเตยีน.ชมิบำลังกำ,.และ.ดเิยอโดนน.ีชโิยโย

นอกจำกนี้. ยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำกเครือข่ำยสมำชิกรัฐสภำระดับโลก. (พีจีเอ).นักรณรงค์สิทธิบุคคลที่ม ี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ผู้เชี่ยวชำญ.และส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำต.ิ (UNDP).ซึ่งแต่ละองค์กรได้ตรวจสอบ
ร่ำงแรกของคู่มือเล่มนี้.ระหว่ำงกำรประชุมกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบำทของสมำชิกรัฐสภำในกำรส่งเสริมกำรไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่อง 
มำจำกวิถีทำงเพศ.และ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.จัด.ณ.เมืองซันซัลวำดอร์.ประเทศเอลซำวำดอร์. เมื่อวันที่.29.พฤศจิกำยน.2558.
นอกจำกนี้. ขอขอบคุณลอเรนซ์. ไคลน์,.ทำเทียนำ.รอดริเกซ,.และอำนำ.กำเบรียลลำ.ซัวเรซ.ที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงดียิ่ง 
ในกำรจัดกำรประชุมดังกล่ำว.และจูเลยี.สจ๊วต.ที่แก้ไขต้นฉบับของคู่มอืเล่มนี้

ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP).เป็นเครอืข่ำยกำรพัฒนำทั่วโลกของสหประชำชำตซิึ่งมบีทบำท 
ส่งเสรมิกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศต่ำงๆ.ด้ำนควำมรู้.ประสบกำรณ์.และทรัพยำกร.โดยมวีัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น.ทั้งนี้. โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ.ด�ำเนินงำนในกว่ำ. 170.ประเทศและดินแดนต่ำงๆ.ทั่วโลก.
สนบัสนนุกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรพฒันำ.และกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถทัง้ในระดบัชำตแิละระดบัท้องถิน่.อนัจะน�ำไปสูก่ำรพัฒนำ
ทรพัยำกรมนษุย์และกำรบรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื.(SDG).พนัธกจิของ.UNDP.มุง่เน้นสำมประเดน็หลกั.ได้แก่.1..กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยนื.2..หลักธรรมำภบิำลและกำรสร้ำงสันตภิำพ.และ.3..กำรปรับตัวต่อสภำพภูมอิำกำศและภัยพบิัต.ิ

เครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับโลก (พีจีเอ). เป็นเครือสมำชิกรัฐสภำข่ำยนำนำชำติซึ่งไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล 
ของรัฐบำล.และ.มคีวำมเป็นกลำง.ประกอบด้วยสมำชกิรัฐสภำประมำณ.1,300.คน.จำก.143.รัฐสภำที่มำจำกกำรเลอืกตัง้ทั่วโลก.
ซึ่งให้ข้อมูลและขับเคลื่อนนักนิติบัญญัติให้สนับสนุนประเด็นสิทธิมนุษยชน.หลักนิติธรรม.ประชำธิปไตย.ควำมมั่นคงของมนุษย์. 
กำรไม่เลอืกปฏบิัต.ิและควำมเสมอภำคทำงเพศ.ในปี.พ.ศ..2556.พจีเีอรเิริ่มโครงกำรรณรงค์เพื่อต่อต้ำนกำรเลอืกปฏบิัตอิันเนื่อง
มำจำกวถิทีำงเพศและอตัลักษณ์ทำงเพศ.(Sogi.Campaign).เพือ่ส่งเสรมิหลกักำรสทิธมินษุยชนของควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืก
ปฏิบัติ.และเพื่อกระตุ้นให้สมำชิกรัฐสภำตระหนักถึงพันธกิจของรัฐที่มีต่อประชำชนทุกคน.โดยไม่ค�ำนึงถึงวิถีทำงเพศ.อัตลักษณ์
ทำงเพศ.และกำรแสดงออกทำงเพศ.ภำยใต้ข้อตกลงระดบัภมูภิำคและระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศของตนเป็นภำคสีมำชกิ.โครงกำร
รณรงค.์Sogi.ใหค้วำมรูแ้ก่สมำชกิรฐัสภำจำกทัว่ทกุภมูภิำคของโลก.มส่ีวนร่วมในกำรสนบัสนนุกำรปฏริปูประมวลกฎหมำยอำญำ
โดยสมำชกิสภำนติบิญัญตัเิอลซลัวำดอร์.(กำรเพิม่บทลงโทษเกีย่วกบักำรก่ออำชญำกรรมอนัเนือ่งมำจำกควำมเกลยีดชงั).ตลอดจน 
ส่งเสรมิปฏสิัมพันธ์ระหว่ำงสมำชกิรัฐสภำและผู้แทนของชุมชนผู้มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.พจีเีอรู้สกึซำบซึ้งต่อควำมสนับสนุน
จำกมูลนธิอิำร์คัส.(Arcus.Foundation).กองทุนเปิดธนชำต.ิมูลนธิเิพื่อพัฒนำศักยภำพในวชิำชพี.(The.Open.Society.Foundations).
องค์กรแห่งกำรพัฒนำ.Hivos.กองทุน.Sigrid.Rausing.และมูลนธิโิอ๊ก.ทัง้นี้.สำมำรถค้นหำข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงกำรรณรงค์.
Sogi.ของเครอืข่ำยพจีเีอได้ที.่www.pgaction.org/campaigns/discrimination-based-on-sexual-orientation-and-gender-identity.html.
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ผลกำรวจิยัและข้อมลูจ�ำนวนมำกสะท้อนให้เหน็ว่ำกลุม่ผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศทัว่โลก.ยงัต้องเผชญิกำรละเมดิสทิธิ
มนุษยชนและกำรกดีกัน.สิ่งที่ผู้มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศต้องกำรและมสีทิธพิงึมนีัน้.คอื.ศักดิ์ศรใีนกำรด�ำรงชวีติโดยปรำศจำก
กำรถกูประณำม.ควำมรนุแรง.และกำรเลอืกปฏบิตั.ิและสำมำรถใช้ศกัยภำพและควำมสำมำรถทีม่อีย่ำงเตม็ที.่ในกำรท�ำประโยชน์
ให้แก่ครอบครัว.ชุมชน.และประเทศ.สมำชกิรัฐสภำถอืเป็นผู้มบีทบำทส�ำคัญในกำรท�ำให้แนวคดินี้เกดิขึ้นจรงิได้

คู่มือส�ำหรับสมำชิกรัฐสภำ.กำรพัฒนำสิทธิมนุษยชนและกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
รวบรวมโดยส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำต.ิ(UNDP).และ.เครอืข่ำยพจีเีอ.(PGA).คู่มอืเล่มนี้ก�ำหนดกรอบสทิธมินุษย
ชนที่เกี่ยวข้องและเน้นย�้ำบทบำทของสมำชิกรัฐสภำในกำรปฏิบัติหน้ำที่. เพื่อมุ่งสู่วำระในปี.พ.ศ..2573. (Agenda.2030). เพื่อให้
แน่ใจว่ำคนทกุคน.รวมถงึผู้ทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.จะก้ำวเดนิไปข้ำงหน้ำด้วยกัน.คู่มอืเล่มนี้มเีคลด็ลบั.เครือ่งมอื.และข้อมลู. 
ซึง่สำมำรถน�ำไปใช้ได้จรงิ.ออกแบบมำเพือ่สนบัสนนุสมำชกิรัฐสภำในกำรสวมบทบำทด้ำนนติบิญัญตั.ิกำรก�ำกบัดแูล.และกำรเป็น
ผู้แทน.ในอันที่จะช่วยส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและกำรมสี่วนร่วมของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.

มีตัวอย่ำงหลำกหลำยได้ถูกน�ำเสนอ.แต่ละตัวอย่ำงสะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่เป็นรูปธรรมของสมำชิกรัฐสภำใน
ทั่วทุกภูมภิำคของโลกในกำรสนับสนุนสทิธมินุษยชนและกำรมสี่วนร่วมของกลุ่มผู้มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ตัวอย่ำงเหล่ำนี้ถอื
เป็นข้อมูลเชงิลกึและบทเรยีนที่มคีุณค่ำ.โดยอำจมคีวำมแตกต่ำงกันในด้ำนวธิกีำรและรูปแบบ.เนื่องจำกกลยุทธ์ซึ่งน�ำมำใช้ขึ้นอยู่
กบับรบิทสถำนกำรณ์.บำงตวัอย่ำงอำจจะเกีย่วข้องกบัหลำยประเทศ.ในขณะทีบ่ำงตวัอย่ำงอำจจะน�ำมำปรบัใช้ได้บำงส่วนเท่ำนัน้

ไม่ใช่วธิกีำรทัง้หมดจะเหมำะส�ำหรับสมำชกิรัฐสภำทุกคนที่จะน�ำไปปรับใช้.อย่ำงไรก็ตำม.ตัวอย่ำงที่น�ำเสนอในคู่มอืเล่มนี้ 
มไีว้เพือ่กระตุ้นให้สมำชกิรฐัสภำเกดิแนวคดิและแรงบนัดำลใจที่จะวำงกรอบแนวทำงกำรปฏบิตัภิำรกจิภำยในท้องถิน่ของตนและ
แสวงหำเครือข่ำยเพื่อท�ำงำนร่วมกันให้ได้มำกที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงแท้จริง.หลำยตัวอย่ำงสะท้อนให้เห็นถึง 
ผลประโยชน์ร่วมกันของควำมร่วมมอืระหว่ำงรัฐสภำกับกับองค์กร.LGBTI.เช่นเดยีวกับพันธมติรภำคประชำสังคม

หากสมาชิกรัฐสภาจ�านวนมากประสานความร่วมมือกันด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความก้าวหน้าของ
สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผลที่ได้รับจะมีมากและสามารถขับเคลื่อนให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย นโยบาย และบรรทัดฐานทางสังคมในทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใด
ถูกละทิ้งไว้ข้างหลัง

บทน�าของคู่มอืและการเรยีกร้องให้ด�าเนนิการ
ด้านผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ
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สถานการณ์ของกลุม่ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ
และมาตรการทีส่มาชกิรฐัสภาสามารถช่วยแก้ไขได้

ในหลายประเทศ หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสอง

เพศ คนข้ามเพศ และบคุคลซึง่มภีาวะเพศก�ากวม อยูใ่น

กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด ถือเป็นคนชายขอบของ

สงัคม ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าชายรกัชายและหญงิ

รักหญิงต้องประสบกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิด 

ถูกปฏิเสธจากครอบครัวของตนเอง ถูกไล่ออกจาก

บ้าน และถูกขับไล่ออกจากโรงเรียน ผู้ที่มีความหลาก

หลายทางเพศทัง้หญงิและชายจ�านวนมากไม่ได้ประกอบ

อาชพี ไม่มทีีอ่ยูอ่าศัย และต้องดิน้รนเพ่ือความอยูร่อด

สถานการณ์โดยรวมของคนข้ามเพศเลวร้ายยิ่งกว่า

นัน้ พวกเขามอีตัราของการไร้ทีอ่ยูอ่าศัย ความยากจน 

และความอดอยากสงูกว่า ส�าหรบับคุคลและครอบครวั 

การต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นับเป็นโศกนาฏกรรมอัน

ใหญ่หลวง และส�าหรับสังคม ส่ิงนี้ถือเป็นการสูญเสีย

ความสามารถ ความเฉลยีวฉลาด และศักยภาพในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของมนุษย์โดยเปล่าประโยชน์

- นายบันคีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 
กล่าวในที่ประชุมกลุ่มแกนหลักผู้มีความหลากหลายทางเพศระดับสูง 

ไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง : ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม 
ในวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 

ณ เมืองนิวยอร์ก 29 กันยายน 2558

ควำมหวำดกลัวกำรรักเพศเดียวกันและรูปแบบอื่นๆ.
ของกำรตีตรำ.ควำมรุนแรงและกำรเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคน
ซึ่งเป็นหญิงรักหญิง.ชำยรักชำย.คนรักสองเพศ.คนข้ำมเพศ.
และบุคคลซึ่งมีภำวะเพศก�ำกวม.หรือเรียกโดยรวมว่ำกลุ่ม 
ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.น�ำไปสู่กำรกีดกันพวกเขำจำก
สงัคม.จ�ำกดัสทิธกิำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสขุภำพและสวสัดกิำร
สังคม.ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
อกีด้วย.

ถึงแม้จะมีควำมพยำยำมส่งเสริมสิทธิผู ้มีควำม 
หลำกหลำยทำงเพศมำมำก. ทั้งนี้. ต ้องขอบคุณควำม
พยำยำมของนักกิจกรรม.องค์กร.และพันธมิตรด้ำน.LGBTI. 
อย่ำงไรก็ตำม. ไม่มีประเทศใดในโลกประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติและกำรกีดกันกลุ่มผู้มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศได้อย่ำงสมบูรณ์.ทัศนคติเกี่ยวกับควำมหวำด
กลัวกำรรักเพศเดียวกันและควำมเกลียดกลัวคนข้ำมเพศ.
รวมถึงกฎหมำยลงโทษ.และ. /.หรือกำรขำดกำรคุ้มครอง
ทำงกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพต่อกำรเลือกปฏิบัติ.ท�ำให้ผู้ที่
มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ1 ท่ัวโลกยังต้องเผชิญกำรละเมิด
สทิธมินุษยชนที่ร้ำยแรง.

ปัจจบุนั.ม.ี73.ประเทศและดนิแดนที่ยงัถอืว่ำกำรรกัเพศ 
เดียวกันระหว่ำงผู้ใหญ่สองคนเป็นอำชญำกรรม. โดยใน. 
8.ประเทศ.ก�ำหนดให้กำรกระท�ำดังกล่ำวมโีทษประหำรชวีติ2  
มเีพยีงไม่กีป่ระเทศทีร่บัรองอัตลกัษณ์ทำงเพศคนข้ำมเพศตำม
กฎหมำย.และมีเพียง.2.ประเทศที่ออกกฎหมำยเพื่อปกป้อง
สิทธิของบุคคลซึ่งมีภำวะเพศก�ำกวม3. ในหลำยประเทศ. 
กำรเป็นผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศอำจน�ำไปสูก่ำรถูกกดีกนั 

1. แม้ว่ำหญงิรักหญงิ.ชำยรักชำย.คนรักสองเพศ.คนข้ำมเพศ.และผู้ซึ่งมภีำวะเพศก�ำกวม.จะถูกกล่ำวถงึโดยรวมว่ำเป็นผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.แต่ว่ำประสบกำรณ์ของ
กำรถูกเลอืกปฏบิัติ.และกำรถูกกดีกันของแต่ละบุคคลย่อมมคีวำมแตกต่ำงกันไปตำมกลุ่ม.และทัง้นี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ.เช่น.เชื้อชำต.ิกลุ่มชำตพิันธุ์.ศำสนำ.อำยุ.สถำนะ
ควำมเป็นชำวพื้นเมอืง.และภำวะควำมพกิำร.เป็นต้น

2. Carol,.Aengus,.State Sponsored Homophobia: A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalization, Protection and Recognition,.11th.Edition,.May.2016.(ILGA),.
http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf.

3. ประเทศมอลตำ.และ.ประเทศชลิี
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ทำงสังคม.กำรเลอืกปฏิบัต.ิควำมรุนแรง.และแม้กระทั่งกำร
เสียชีวิต. แม้ในประเทศที่มีกำรประกำศยกเลิกกฎหมำยที่
ลงโทษผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และทัศนคติของสังคม
เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตำม.กลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศยังคงถูกกดีกันในหลำยมติขิองชวีติ.และยังต้องเผชญิกับ 
กำรตตีรำ.กำรเลอืกปฏบิัต.ิและกำรใช้ควำมรุนแรง

ในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ.หลำยประเทศมุง่ม่ันทีจ่ะเสรมิ
สร้ำงกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้ที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศ.มีกำรบังคับใช้กฎหมำยใหม่จ�ำนวนมำก.รวม
ถึงกฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติ.ซึ่งครอบคลุมประเด็น 
ด้ำนวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.ที่ช ่วยเหลือและ
เยียวยำผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. ซึ่งต้องเผชิญกับ
กำรเลือกปฏิบัติบนพื้นฐำนของปัจจัยเหล่ำนี้.หลำยประเทศ
บังคับใช้กฎหมำยต่อต้ำนควำมกลัวกำรรักเพศเดียวกัน.และ
อำชญำกรรมจำกควำมเกลยีดคนข้ำมเพศ.ให้กำรรบัรองควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลเพศเดยีวกัน.และอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่คนข้ำมเพศในกำรออกเอกสำรทำงรำชกำรโดยระบุ
เพศที่ตนพึงพอใจ.และแน่นอนในทุกประเทศที่มีกำรปฏิรูป
กฎหมำยหรอืกำรน�ำกฎหมำยไปใช้เพื่อเสรมิสร้ำงสทิธมินุษย
ชนและกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
สมำชิกรัฐสภำของประเทศเหล่ำนั้นล้วนมีบทบำทส�ำคัญยิ่ง
เพื่อให้สิ่งเหล่ำนี้เกดิขึ้น.

เพียงเมื่อไม่นำนมำนี้ที่กำรวิจัยเริ่มแสดงให้เห็นถึง
หลกัฐำนของกำรเลอืกปฏบัิตแิละกำรกดีกนัผู้ทีม่คีวำมหลำก
หลำยทำงเพศ.รวมถึงผลกระทบด้ำนร่ำงกำย.ด้ำนอำรมณ์.
ด้ำนเศรษฐกจิและสังคม.ของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.
ตลอดจนครอบครัวพวกเขำ.ชุมชน.และประเทศ.ตัวอย่ำง
เช่น.จำกกำรศกึษำของธนำคำรโลกล่ำสดุสะท้อนให้เหน็ว่ำใน
ประเทศอนิเดยี.กำรเลอืกปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำง
เพศ.ในกำรจ้ำงงำนและควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนสขุภำพมมีลูค่ำถงึ.
1.9.กับ.30.8.ล้ำนเหรยีญดอลลำร์สหรัฐฯ4

ระบสุภาพปัญหา
ปัญหาคืออะไร

4. Badgett,.Lee.(2014)..The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People: a case study of India..World.Bank.Group.

ความเกลียดกลวัการรกัเพศเดยีวกัน การ
เกลียดกลัวคนข้ามเพศ และรูปแบบอื่นของ
การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อผู ้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา และขัดขวางความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDG) ในระดับชาติและระดับโลก

ประเด็นป ัญหาเหล ่านี้มีความซับซ ้อน 
เนื่องจากผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
มีความแตกต่างหลากหลายมาก

การเลือกปฏิบัติและการกีดกันซึ่งผู ้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญนั้น 
ไม่เป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากยังขาดข้อมูล
สนับสนุนในระดับชาติและระดับโลก

กำรเข้ำใจถึงผลเสียต่อสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงยั่งยืน.ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรเลือก
ปฏิบัติและกำรกีดกันผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และ
ในทำงกลับกัน.กำรรับรู้ถึงประโยชน์ซึ่งเกิดจำกกำรส่งเสริม 
กำรมีส ่วนร่วม. กำรสร้ำงเสรีภำพและควำมเสมอภำค. 
เป็นเครื่องมืออันส�ำคัญยิ่งต่อรัฐสภำในกำรด�ำเนินกำรอย่ำง 
มีประสิทธิภำพในประเด็น.LGBTI.คู่มือเล่มนี้มุ่งที่จะให้ข้อมูล 
และกระตุน้สมำชกิรฐัสภำให้ปฏบิตัหิน้ำที.่ เพือ่ควำมก้ำวหน้ำ
ด้ำนสทิธมินษุยชนและกำรมส่ีวนร่วมของผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำย 
ทำงเพศ
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กรอบสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ
และกลุ่มบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

หลกักำร.บรรทดัฐำน.และมำตรฐำนด้ำนสทิธมินษุยชน.เป็นหวัใจส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมตระหนักรูแ้ละกำรส่งเสรมิให้เกดิ
กำรเคลื่อนไหว.ซึ่งมุ่งขจัดกำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรกดีกันต่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.อนึ่ง.กำรก�ำหนดสทิธผิู้มคีวำมหลำก
หลำยทำงเพศรูปแบบใหม่ไม่ได้จะเป็นประโยชน์หรอืปรับใช้กับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศเท่ำนัน้.ในทำงตรงกันข้ำม.กฎหมำย
ด้ำนสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศระบไุว้อยำ่งชดัเจนว่ำคนทุกคน.รวมถงึผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ต้องได้รบัควำมคุม้ครอง
จำกกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน.และพันธกรณีตำมกฎหมำยของรัฐจะต้องเคำรพ.คุ้มครองและเติมเต็มสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ

เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศได้.สมำชกิรัฐสภำจ�ำเป็นต้องท�ำควำมคุ้นเคยกับบรรทัดฐำนและมำตรฐำนด้ำนสทิธมินุษยชน.ทัง้นี้.เพื่อให้สำมำรถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนได้.กรอบด้ำนสิทธมินุษยชนระหว่ำงประเทศมกีำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ.ซึ่งรวมถงึปฏิญญำว่ำด้วย
สทิธมินุษยชน.สนธสิัญญำ.องค์กร.และกลไกต่ำงๆ.ซึ่งชี้ให้เห็นถงึขอบเขตเนื้อหำของสทิธมินุษยชนที่มนุษย์ทุกคนพงึมแีละช่วยให้
ควำมกระจ่ำงเกี่ยวกับภำระผูกพันของรัฐ.เพื่อให้มั่นใจว่ำคนทุกคนได้รับสทิธเิหล่ำนี้อย่ำงเท่ำเทยีม.

ในขณะทีก่ำรไม่เลอืกปฏบิตับินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศ.อตัลกัษณ์ทำงเพศ.หรอืลกัษณะทำงเพศ.ไม่ได้ถกูอ้ำงถงึอย่ำงชัดเจน
ในสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนใดๆ.กระนั้นก็ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องระบุไว้. เนื่องจำกมีควำมชัดเจนอยู่แล้ว
ว่ำกำรเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งต้องห้ำม.รัฐมีหน้ำที่ให้ควำมคุ้มครองผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติและต้อง
ด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องหำกกำรกระท�ำดังกล่ำวเกิดขึ้น. ในหลำยปีที่ผ่ำนมำ.ควำมกังวลเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศได้รบัควำมสนใจเพิม่ขึ้น.และมกีฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศก่อตัง้ขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก 
เพื่อตอบสนองประเด็นนี้.

องค์กรด้ำนสนธสิัญญำที่รับผดิชอบกำรตคีวำมสนธสิัญญำด้ำนสทิธมินุษยชนตลอดจนกำรตรวจสอบตดิตำมกำรน�ำสนธ
สัญญำดังกล่ำวไปปฏิบัติใช้พบว่ำ.กำรละเมิดสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเกิดขึ้นจริงและรัฐเองเป็นผู้ต้องรับผิดชอบ 
ต่อกำรละเมิดเหล่ำนี้. เมื่อมีกำรทบทวนกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศสมำชิก.(โดยประเทศสมำชิกอื่นๆ).ภำยใต้ 
กระบวนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน. (Universal. Periodic.Review).ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำติ.จะมีกำรจัดท�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่รัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือมีมำตรกำรอื่นใด.ในกำรปกป้อง 
สทิธมินุษยชนของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ5

ควำมคบืหน้ำในกำรออกกฎหมำยเพือ่ปกป้องสทิธขิองบคุคลที่มภีำวะเพศก�ำกวม.ซึง่ถูกเลอืกปฏบิตับินพื้นฐำนของลกัษณะ
ทำงเพศเป็นไปค่อนข้ำงช้ำ.และจะมุง่เน้นไปทีก่ำรรบัรองทำงกฎหมำยและกำรห้ำมผ่ำตดัโดยมไิด้รบัควำมยนิยอม.("กำรผ่ำตดัแก้ไข").
หลำยประเทศได้พัฒนำโครงกำรฝึกอบรมส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ.เจ้ำหน้ำที่ทัณฑสถำน.ครูอำจำรย์.นักสังคมสงเครำะห์.และบุ
คลำกรอื่นๆ.สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งริเริ่มโครงกำรต่อต้ำนกำรรังแกกันในโรงเรียน.นอกจำกนี้.วุฒิสภำประเทศออสเตรเลีย
มีกำรตั้งกระทู้ถำมและออกรำยงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรท�ำหมันของผู้พิกำรและผู้มีภำวะเพศก�ำกวม 
โดยไม่สมัครใจหรือถูกบังคับ6.อย่ำงไรก็ดี.ยังมีสิ่งที่ต้องท�ำอีกมำก. เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรเลือกปฏิบัติและกำรถูกกีดกันซึ่งบุคคล 

5. ฐำนข้อมูลรำยงำนกำรทบทวนสถำนกำรณ์สทิธมินุษยชน.ท�ำให้แต่ละประเทศทรำบข้อมูลที่แม่นย�ำ.เกี่ยวกับวถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศภำวะ.(ดูที่หน้ำ.48).www.upr-info.
org/database/files/Database_Issues_explanation.pdf.
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หลักการยอกยาการ์ตาแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของนักกิจกรรม ผู้ปกป้อง และ

ผู้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนระดับประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ 

ผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงนักวิชาการ นักเขียน นักทฤษฎี และ นัก

เคลื่อนไหว ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา กลุ่มเป้าหมายหลักของหลักการยอกยา

การ์ตา คือ รัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะที่ส�าคัญหลายประการ.....ส�าหรับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีกลุม่ต่างๆ ซึง่มหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชน หลกัการยอกยาการ์

ตาตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเคยมีหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับ

การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเมื่อมีการขอรับบริการของรัฐ หรือการมีส่วนร่วมในสังคม เป็น

เวลาเกือบ 10 ปีแล้วตัง้แต่มกีารรบัหลกัการยอกยาการ์ตา ดงันัน้จงึอาจจะมกีารแก้ไขเนือ้หา

ของหลกัการภายในอนาคตอนัใกล้นี ้ซึง่จะเป็นโอกาสทีด่ใีนการเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้แก่

หลักการโดยเน้นการน�าไปใช้ในประเด็นเกี่ยวกับคนข้ามเพศและผู้มีภาวะเพศก�ากวม

บอริส ดิตทริช ผู้อ�านวยการโครงการด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ประจ�า Human Rights Watch อดีตสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสมาชิกเครือข่ายพีจีเอ

ผู้มีภำวะเพศก�ำกวมต้องประสบนั้น. เป็นที่เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง. ได้รับกำรบันทึกลงในเอกสำร.และมีกำรด�ำเนินกำรที่จ�ำเป็น. 
ซึง่จะช่วยป้องกนัและสนองตอบต่อกำรกระท�ำดังกล่ำวได้.เป็นทีน่่ำเสยีดำยทีคู่่มอืเล่มนี้มกีำรอภปิรำยและตวัอย่ำงซึง่น�ำไปปฏบิตัิ
ได้จรงิซึง่สมำชกิรฐัสภำได้ด�ำเนนิกำรเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรเลอืกปฏบิตัแิละกำรกดีกันผูม้ภีำวะเพศก�ำกวมอยู่ไม่มำก.เนือ่งจำกมี
แหล่งข้อมลูซึง่สำมำรถดงึมำใช้งำนได้น้อย.เหน็ได้ชัดว่ำ.ประเดน็ผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศต้องกำรควำมสนใจและกำรสนบัสนนุ
เพิ่มเตมิ.ซึ่งสมำชกิรัฐสภำสำมำรถมบีทบำทส�ำคัญในกำรด�ำเนนิกำรให้เป้ำหมำยดังกล่ำวเกดิขึ้นได้จรงิ.

กำรศกึษำปฏญิญำ.กลไก.และองค์กรด้ำนสทิธมินษุยชนระดบัภมูภิำคนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนของสมำชกิรัฐสภำ
อย่ำงมำก.และอำจน�ำไปปรับใช้ในประเทศของตนได้อกีด้วย.

หลักกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรง.คอื.หลักกำรยอกยำกำร์ตำ.ซึ่งนับเป็นกลไกด้ำนสทิธมินุษยชนที่มคีวำมส�ำคัญยิ่ง.หลักกำรนี้
มีชื่อเต็มว่ำ. ‘หลักกำรว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ’. 
หลักกำรยอกยำกำร์ตำน�ำมำตรฐำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมำปรับใช้ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู ้ที่มี 
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ.หลักกำรดังกล่ำวตัง้ชื่อตำมชื่อเมอืงในประเทศอนิโดนเีซยี.หลักกำรยอกยำกำร์ตำถูกตัง้ชื่อตำมเมอืงที่
จดัประชมุเพือ่รบัหลกักำรนี้.โดยหลกักำรยอกยำกำรต์ำระบสุทิธ.ิหน้ำที.่และพนัธกจิทีเ่กีย่วข้อง.ซึง่รฐัต้องปฏบิตัติำม.เพือ่ให้แน่ใจ
ว่ำกลุ่มผู้มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศสำมำรถใช้สทิธเิหล่ำนัน้ได้อย่ำงเท่ำเทยีม.บทสรปุของหลกักำรยอกยำกำร์ตำอยูใ่นหน้ำถดัไป
และสำมำรถอ่ำนเนื้อหำทัง้หมดในภำคผนวก.17

สำมำรถอ่ำนค�ำแนะน�ำเพิ่มเตมิจำกปฏญิญำ.ควำมตกลง.องค์กรและกลไกด้ำนสทิธมินุษยชน.ได้ในภำคผนวก.2

6. รัฐสภำแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย.รำยงำนฉบับที่สอง. เรื่อง.กำรท�ำหมันโดยไม่สมัครใจในออสเตรเลียhttp://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/
Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Sec_Report/index

7. สำมำรถอ่ำนหลักกำรยอกยำกำร์ตำได้ทำงเว็บไซต์:.www.yogyakartaprinciples.org.
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ถึงแม้ว่าหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Declaration) และหลักการแต่ละข้อ (The Principles)  

จะไม่ได้มีผลผูกพัน แต่นับว่าเป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกรัฐสภา (และบุคคลอ่ืนๆ ) บทสรุป

ของหลักการมีดังนี้

สทิธิในสทิธมินษุยชน การไม่เลอืกปฏบิติั และการรบัรองทางกฎหมาย : หลกัการข้อที ่1 ถงึ 3 สร้างความเป็นสากล 

ด้านสิทธิมนุษยชนและการน�าไปใช้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรับรองตามกฎหมาย  

โดยไม่ค�านงึถงึวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ การได้รบัการรบัรองทางกฎหมายไม่จ�าเป็นต้องอาศัยวธิกีารทางการ

แพทย์ เช่น การท�าหมัน หรือการผ่าตัดแปลงเพศ 

สทิธด้ิานความมัน่คงของมนษุย์และความปลอดภยัส่วนบคุคล : หลกัการข้อที ่4 ถงึ 11 เก่ียวข้องกับสทิธพ้ืินฐาน

ในการด�ารงชีวิต ความเป็นอิสระจากความรุนแรงและการทรมาน ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม 

ความเป็นอิสระจากการถูกควบคุมตัวโดยพลการ และการค้ามนุษย์

สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : หลักการข้อที่ 12 ถึง 18 เก่ียวข้องกับการไม่เลือกปฏิบัติต่อสิทธิ

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย ระบบประกันสังคม การศึกษา  

และสทิธด้ิานสุขภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพันธุ ์ซึง่หมายรวมถงึสทิธใินการให้ความยนิยอมด้วยความสมคัรใจ และ

การศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ

สิทธิในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และ การรวมกลุ่ม : หลักการ ข้อที่ 19 ถึง 21 ก�าหนดเสรีภาพใน

การแสดงอตัลกัษณ์และเพศของบคุคล ซึง่ข้ึนอยูกั่บวถิทีางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศของคนคนนัน้ โดยปราศจากการ

แทรกแซงของรัฐ นอกจากนี้ ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะชุมนุมอย่างสงบโดยอิสระ

เสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานและการลี้ภัย : หลักการข้อที่ 22 และ 23 เน้นย�้าถึงสิทธิของบุคคลที่จะแสวงหาสถาน

ที่ลี้ภัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการถูกข่มเหงรังแก เพราะวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

สิทธิในการมีส่วนร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมและครอบครัว : หลักการข้อที่ 24 ถึง 26 กล่าวถึงสิทธิที่จะมีชีวิต

ครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ และชีวิตทางวัฒนธรรมภายในชุมชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพราะ

วิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

สิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน : หลักการข้อที่ 27 ก�าหนดสิทธิในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดย

ปราศจากการเลอืกปฏบิตัอัินเนือ่งมาจากวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ รวมทัง้หน้าทีข่องรฐัในการให้ความคุ้มครอง

และส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการความคุ้มครองในการปฏิบัติงานด้านนี้

สทิธิในการได้รบัการชดเชยและความรบัผดิชอบ : หลกัการข้อที ่28 และ 29 กล่าวไว้ว่าผูท้ีล่ะเมดิสทิธจิะต้องจ่าย

ค่าชดเชยเป็นจ�านวนที่เหมาะสมต่อผู้ที่ถูกละเมิด

ค�าแนะน�าเพ่ิมเติม : หลกัการยงัได้ก�าหนดค�าแนะน�าเพ่ิมเตมิ 16 ข้อให้กับสถาบนัด้านสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิองค์กร

วิชาชีพ กองทุน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภายใต้ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

สหประชาชาติ องค์กรสนธิสัญญา กลไกพิเศษ และอื่นๆ 

สาระส�าคัญของหลักการยอกยาการ์ตา
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. เลขำธิกำรสหประชำชำติ.และเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงหลำยท่ำนในสหประชำชำติแสดงควำมกังวลเกี่ยวกับปัญหำกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.โดยสหประชำชำติ.รวมถึงโครงกำรกำรให้ทุนสนับสนุน.หน่วยงำนเฉพำะด้ำน.
และองค์กรในเครือข่ำย. เริ่มให้ควำมส�ำคัญต่อกำรแก้ไขปัญหำในประเด็นเกี่ยวกับผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.มำกขึ้นในกำร
ปฏบิัตหิน้ำที่ของพวกเขำ

กำรด�ำเนนิกำรที่เกี่ยวข้องมดีังนี้.:

 ■ ในเดอืนมนีำคม.พ.ศ..2554.โคลอมเบยีออกแถลงการณ์ 
ร่วมกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เพือ่ยตุกิารกระท�ารุนแรงและการกระท�าทีล่ะเมดิสทิธิ
มนุษยชนอันเนื่องมาจากวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ.แถลงกำรณ์ร่วมฉบับนี้.ออกในนำมของสมำชิก
สหประชำชำตกิว่ำ.80.ประเทศ.โดยปฏเิสธกำรกระท�ำอัน
เป็นที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของวิถีทำงเพศหรือ
อตัลกัษณท์ำงเพศต่อบคุคลในทกุภมูภิำคของโลก.ประเทศ
สมำชกิบำงประเทศไม่ได้มส่ีวนร่วมในแถลงกำรณ์ร่วมฉบบั
นี้.อนัชี้ให้เหน็ถงึควำมท้ำทำยซึง่ผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำง
เพศต้องเผชญิ.เมือ่พยำยำมทีจ่ะเรยีกร้องสทิธขิองพวกเขำ

 ■ ในเดือนมิถุนำยน.พ.ศ..2554.คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติพิจารณารับมติที่ 17/19 ซึ่งรับรอง
ว่าการกระท�ารนุแรงและการเลอืกปฏบิตัต่ิอผู้ทีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศเกิดขึ้นอยู่ท่ัวโลก.ข้อมติดังกล่ำว
เรียกร้องให้ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชำชำต.ิ(OHCHR).จดัท�ำรำยงำนเกีย่วกบัปัญหำเหล่ำ
นี้.รำยงำนซึ่งเสนอโดย.OHCHR.ต่อคณะมนตรสีทิธมินุษย
ชนแห่งสหประชำชำติระบุปัญหำที่ผู้ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศต้องเผชิญ.และเน้นย�้ำภำระหน้ำที่ของรัฐที่จะต้อง
ปกป้องสิทธิของประชำชนทุกคน8. รำยงำนยังแนะน�ำให้
ประเทศทั้งหมดตรวจสอบกำรกระท�ำรุนแรง.และยกเลิก
กฎหมำยที่ก�ำหนดกำรรักเพศเดียวกันให้เป็นควำมผิดทำง
อำญำและสนับสนุนกำรตรากฎหมายเพื่อป้องกันกำร
เลอืกปฏบัิตบินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศ

สหประชาชาต ิสทิธแิละการมส่ีวนร่วม
ของกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 

ประการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ

เดียวกัน คือไม่มีใครถูกทิ้งอยู่เบื้องหลัง

เราจะตระหนักถึงวิสัยทัศน์นี้ต่อเมื่อเรา

เข้าถึงประชาชนทุกคนได้โดยไม่ค�านึง

ถึงวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

ของพวกเขา

- นายบันคีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  
กล่าวในทีป่ระชุมกลุ่มแกนหลกัด้านผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศระดบัสูง 
ไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง : ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ในวาระ

การพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015 ณ เมืองนิวยอร์ก 29 กันยายน 2558

8. คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชำชำต,ิ.Report.of.the.United.Nations.High.Commissioner.for.Human.Rights.on.Discriminatory.laws.and.practices.and.acts.of.violence.
against.individuals.based.on.their.sexual.orientation.and.gender.identity,.UN.Doc..A/HRC/19/41,.(17.November.2011).
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 ■ ในเดอืนกรกฎำคมปี.พ.ศ..2556.OHCHR.เปิดตวัโครงการรณรงค์ Free & Equal9.เพือ่สร้ำงควำมตระหนกัเกีย่วกบัควำม
รนุแรง.กำรเลอืกปฏบิตั.ิและกำรละเมดิสทิธมินุษยชนทีม่ผีลกระทบต่อชมุชนผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และเพือ่ส่งเสรมิ
ควำมเท่ำเทยีมกันส�ำหรับคนทุกคนโดยไม่ค�ำนงึถงึวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

 ■ ในเดอืนกนัยำยนปี.พ.ศ..2558.หน่วยงำนสหประชำชำติ.12.หน่วยงำนได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรยีกร้องให้ทกุประเทศยตุิ.
ควำมรุนแรงและกำรเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ใหญ่.วัยรุ่นและเด็กที่เป็นผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงเร่งด่วน.แถลงกำรณ์
ระบวุ่ำ:.«ทกุคนมสีทิธเิท่ำเทยีมกนั.ทีจ่ะมชีวีติเป็นอสิระ.ปรำศจำกควำมรนุแรง.กำรประหตัประหำร.กำรเลอืกปฏบิตั.ิและ
กำรถูกตีตรำ.กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศก�ำหนดภำระผูกพันทำงกฎหมำยว่ำรัฐต้องด�ำเนินกำรให้ประชำชน
ทุกคนสำมำรถมสีทิธเิหล่ำนี้ได้.ในขณะที่มคีวำมพยำยำมในเชงิสร้ำงสรรค์เพิ่มมำกขึ้น.ในกำรปกป้องสทิธขิองผู้ที่มคีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ.อย่ำงไรก็ตำม.เรำยังคงกังวลเกี่ยวกับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.นับล้ำนคนทั่วโลก.ผู้ที่ถูกมอง
ว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และครอบครัวของพวกเขำ.ซึ่งต้องเผชิญกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน.นี่คือ
สำเหตุของกำรตระหนักและกำรลงมอืปฏบิัต”ิ10

หน่วยงำนของสหประชำชำติชี้ให้เห็นในแถลงกำรณ์ร่วมฉบับนี้ว่ำกำรไม่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ.หรือคุ้มครองพวกเขำจำกควำมรุนแรง.กฎหมำยหรือกำรกระท�ำซึ่งเลือกปฏิบัติ.นับเป็นกำรละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษย
ชนระหว่ำงประเทศ.ควำมล้มเหลวเหล่ำนี้มีผลกระทบเชิงลบ. เช่น.ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภำพ.ซึ่งรวมถึงเชื้อเอชไอวี.ตลอดจน 
กำรกดีกันทำงสังคมและเศรษฐกจิ11.เป็นต้น.แถลงกำรณ์ดังกล่ำวตัง้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบเชงิลบของกำรกดีกันผู้ที่มคีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ.ที่มีต่อโอกำสกำรท�ำงำนที่ดี.กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ.และกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน. (SDGs).
นอกจำกนี้.แถลงกำรณ์ยงัเน้นย�ำ้ว่ำรฐัมหีน้ำทีห่ลักภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศในกำรปกป้องคนทกุคนจำกกำรถูกเลอืกปฏบิตัิ 
และควำมรุนแรง.ดังนั้น.จึงมีควำมจ�ำเป็นที่รัฐบำล.รัฐสภำ.หน่วยงำนด้ำนตุลำกำร.และองค์กรด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.ต้อง
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้อย่ำงเร่งด่วน.ข้อเสนอแนะในแถลงกำรณ์ร่วม. (ดูภำคผนวกที่. 4).มุ่งเน้นไปที่กำรคุ้มครอง 
ผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.จำกควำมรุนแรงและกำรเลือกปฏิบัติ. และกำรยกเลิกกฎหมำยที่เลือกปฏิบัติ. แถลงกำรณ์นี้ 
ยังสนับสนุนผู้ร่วมลงนำมในสนธสิัญญำเพื่อให้ควำมสนับสนุนในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว.

9. www.unfe.org.
10. “Ending.Violence.and.Discrimination.Against.Lesbian,.Gay,.Bisexual,. Transgender.and. Intersex.People,”. International. Labour.Organization,.OHCHR,.UNAIDS.

Secretariat,.UNDP,.United.Nations.Educational,.Scientific.and.Cultural.Organization,.United.Nations.Population.Fund,.United.Nations.High.Commissioner.for.Refugees,. 
United.Nations.Children’s.Emergency.Fund,.United.Nations.Office.on.Drugs.and.Crime,.UN.Women,.United.Nations.World.Food.Programme.and.World.Health.Organization,.
29.September.2015,.www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatement.aspx.

11. UNDP,.‘Connecting.the.Dots:.Strategy.Note,.HIV,.Health.and.Development.2016–2021’,.UNDP,.New.York,.June.2016,.http://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-2021.html
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และค�ามั่นสัญญาในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 ในเดือนกันยายน 2558 สมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ให้การรับรองเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) อย่างเป็นเอกฉันท์ เพ่ือก�าหนดกรอบการปฏิบัติการเพ่ือขจัดความยากจน ความไม่ เท่าเทียมกัน  

และความไม่ยุติธรรม ตลอดจนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี พ.ศ 2573 สาระส�าคัญของแผนปฏิบัติการนี้คือ

ค�ามัน่สญัญาทีจ่ะไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั การจะบรรลเุป้าหมายเหล่านีจ้ะเกิดข้ึนไม่ได้หากผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ไม่ได้รบัการรวมอยู่

ในแผนดังกล่าว เช่นเดียวกับคนชายขอบกลุ่มอื่น

 

 การทีจ่ะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืได้จ�าเป็นต้องอาศัยข้อมลูทีม่คีวามน่าเช่ือถอื และการวจิยัทีม่หีลกัฐานสนบัสนนุชดัเจน 

เพ่ือการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านกฎหมายและนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังขาดข้อมูล 

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่มาก 

 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 UNDP ได้ประกาศพันธกิจขององค์กรในการพัฒนาดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ซึ่งสามารถช่วยในการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยภายหลังจากที่มี

การประชุมหารืออย่างกว้างขวางกับภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดล�าดับประเด็นตามความส�าคัญเพื่อใช้วัด

ในดชันีก้ารมส่ีวนร่วมของผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ดงันี ้1. การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและภาคสงัคม 2. สวสัดภิาพทางเศรษฐกิจ 

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล และความรุนแรง 4. สุขภาพ และ 5. การศึกษา

– รายงานสรุปดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ, 

จัดท�าโดย UNDP เดือนมิถุนายน 2559
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ดัชนีชี้วัดกำรมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและภาคสังคม 

•  สทิธใินการก�าหนดเจตจ�านงค์และการได้รบัการรบัรองอตัลกัษณ์อย่าง
เป็นทางการ (เพศ / เพศภาวะ และชื่อ)

•  การยกเลกิการด�าเนนิคดทีางอาญาต่อผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ
•  จ�านวนของสมาชิกรัฐสภาและผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจผู้ซึ่งแสดงตัว

ว่าเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
•  ความสามารถของกลุ่มคนและองค์กร LGBTI ที่แสดงซึ่งเสรีภาพใน

การรวมกลุ่ม การชุมนุม และการแสดงความคิดเห็น

สวัสดิภาพทางเศรษฐกิจ 

•  ความแตกต่างของรายได้และอัตรา 
ความยากจนของผู้ที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ

•  การมีกฎหมายการจ้างงาน 
ซึ่งปราศจากอคติและการน�าไปปฏิบัติ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล และความรุนแรง 

•  อัตราการเกิดความรุนแรงต่อผู้ที่มี 
ความหลากหลายทางเพศ เช่น การฆาตกรรม

•  สมรรถนะและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ

สุขภาพ 

•  ความแตกต่างด้านสุขภาพ ได้แก่ ความไม่เท่าเทียมกัน 
ในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและผลลัพธ์ทางสุขภาพ

•  การรักษาทางการแพทย์ต่อการรักเพศเดียวกันและบุคคลข้ามเพศ
•  การเคารพสิทธิทางร่างกายของบุคคลที่มีภาวะเพศก�ากวม

การศึกษา

•  การเข้าถึงการศึกษาของผู้ที่มี
 ความหลากหลายทางเพศ
•  ระบบการศึกษาตอบสนองต่อ
 ความต้องการของผู้ที่มี
 ความหลากหลายทางเพศ

ดัชนีชี้วัด
การมีส่วนร่วม
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แนวทางทีส่มาชกิรฐัสภาสามารถด�าเนนิการได้

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เราจ�าเป็นต้องออก
กฎหมายซึง่ช่วยปกป้องสทิธขิองประชาชนทกุคน  
รวมถึงผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และ
สร้างหลักประกันว่า การด�ารงชีวิต เสรีภาพ
ทางร่างกาย ศีลธรรมอนัด ีและความมเีสรภีาพ
ของผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศได ้รับ 
ความคุ้มครอง 

สมาชิกเครือข่ายพีจีเอ มีหน้าที่ส�าคัญในการ 
แบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนเหล่านี้ กับ
เครือข่ายรัฐสภาทั่วโลก และผมมุ่งมั่นจะให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- มาริโอ เทโนริโอ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 
และกิจการรัฐธรรมนูญ รัฐสภาเอลซาวาดอร์ และสมาชิกเครือข่ายพีจีเอ

บทบำทของรัฐสภำในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตำม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน.ซึ่งได้แก่. «กำรออกกฎหมำย.
และกำรน�ำงบประมำณมำใช้พฒันำในส่วนดงักล่ำว.และบทบำท
ของสมำชิกรัฐสภำในกำรสร้ำงหลักประกันควำมโปร่งใสในกำร
ด�ำเนนิงำนให้มปีระสทิธภิำพตำมพนัธสญัญำ».ได้ถกูระบไุว้อย่ำง
ชัดเจนในวำระปี.ค.ศ..203012

กำรพัฒนำควำมเสมอภำคทำงเพศและกำรเสริมสร้ำง
พลังอ�ำนำจสตรี. เป็นควำมรับผิดชอบของสมำชิกรัฐสภำทุกคน.
ไม่ว่ำจะมเีพศหรอืเพศภำวะใดก็ตำม.เฉกเช่นเดยีวกบักำรส่งเสรมิ
สทิธแิละกำรมส่ีวนร่วมของผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.กถ็อื
เป็นควำมรบัผดิชอบของสมำชกิรฐัสภำทกุคนเหมอืนกนั.ไม่ว่ำจะ
มวีถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศใดก็ตำม.

สมำชกิรัฐสภำมบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงกรอบแนวทำง
ด้ำนกฎหมำย.และนโยบำย.รวมถงึกำรสะท้อนควำมคดิเหน็ส่วน
ใหญ่ของประชำชนในเขตเลือกตั้งและประเทศของพวกเขำโดย
ผ่ำนบทบำทกำรเป็นผูแ้ทน.กำรออกกฎหมำย.และกำรก�ำกบัดแูล.

วิธีที่สมำชิกรัฐสภำสำมำรถด�ำเนินกำรเพื่อปกป้องสิทธิ
ของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.มไีด้หลำยวธิ.ีดังนี้

12. United.Nations.General.Assembly,.A/Res/70/1.Para.45,.General.Assembly.Res.70/1.-.Transforming.our.world:.the.2030.Agenda.for.Sustainable.Development,.https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

ภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติ
 ■ บังคับใช้กฎหมำยซึ่งห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตบินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.และลักษณะทำงเพศ

 ■ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถงึกระบวนกำรยุตธิรรม.ที่อยู่อำศัย.กำรจ้ำงงำน.กำรดูแลสุขภำพ.กำรศกึษำ.และกำรรับรอง
สถำนะทำงกฎหมำย.(เช่นเอกสำรทำงรำชกำร).ส�ำหรับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ■ ยกเลกิกฎหมำยที่ด�ำเนนิคดอีำญำต่อผู้ที่มคีวำมสัมพันธ์กับเพศเดยีวกันซึ่งบรรลุนติภิำวะแล้วทัง้คู่.และกฎหมำยที่เอำผดิ
ต่อคนข้ำมเพศ.บนพื้นฐำนของอัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศของพวกเขำ

 ■ ปกป้องบุคคลจำกกำรใช้ควำมรุนแรงอันเนื่องมำจำกควำมเกลยีดกลัวคนรักเพศเดยีวกันและคนข้ำมเพศ.โดย:
ü	กำรออกกฎหมำยต่อต้ำนอำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชัง. (hate.crime).ซึ่งปกป้องบุคคลจำกควำมรุนแรง. 

รวมทัง้ผู้ที่ถูกโจมตี.บนพื้นฐำนของวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่แท้จรงิ.หรอื.ที่ผู้อื่นรับรู้ของพวกเขำ.และ

ü	กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกรอบกฎหมำยเพื่อรวบรวมกลไกกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรกระท�ำรุนแรงอันเนื่อง
มำจำกควำมเกลยีดชัง.กำรลี้ภัย.และกำรคุ้มครองจำกต�ำรวจ
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 ■ ขจัดกำรพ้นผิดของผู้กระท�ำผิดที่กระท�ำควำมรุนแรง.
ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยรัฐหรือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ตำม.
โดยกำรออกกฎหมำยที่ห้ำมและมีบทลงโทษต่อ
กำรใช้ควำมรุนแรงและกำรเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ. 
รวมทั้งกำรโจมตีบุคคลด้วยเหตุแห่งวิถีทำงเพศหรือ
อัตลักษณ์ทำงเพศทั้งที่แท้จริงหรือตำมที่ถูกกล่ำว
หำก็ตำม

 ■ ปรับใช้กฎระเบียบที่จะสร้ำงหลักประกันว่ำจะมีกำร
สืบสวนและด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยที่เหมำะสมต่อ
ผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน.
อีกทั้งสร้ำงขั้นตอนกำรพิจำรณำคดีที่ปกป้องผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อ

 ■ ทบทวนกฎหมำยภำยในประเทศเกีย่วกบักำรไม่เลอืก
ปฏิบัติเพื่อปรับให้สอดคล้องกับพันธกรณีระดับ
ภูมภิำคและระดับนำนำชำตทิี่มอียู่

 ■ สนับสนุนผู้ก�ำหนดนโยบำยในกำรให้สัตยำบันสนธิ
สัญญำสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ.รวมทั้งบังคับ
ใช้และแก้ไขกฎหมำยภำยในประเทศให้สอดคล้องกบั
สนธสิัญญำเหล่ำนี้

 ■ ออกกฎหมำยที่ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดตั้งองค์กร
ด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.ซึ่งก�ำหนดประเด็นด้ำน
วิถีทำงเพศ. อัตลักษณ์ทำงเพศ.กำรแสดงออกทำง
เพศ.และลักษณะทำงเพศ.(SOGIESC).ในพันธกจิของ
ตน.และ. /.หรอืกำรจัดตัง้สถำบันที่มคีวำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนและมพีนัธกจิในกำรปกป้องสทิธแิละกำรมี
ส่วนร่วมของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ■ ในกำรจะได้รบักำรสนบัสนนุจำกพนัธมติรในวงกว้ำง.
จ�ำเป็นต้องบรรจุกำรไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐำนของ
วิถีทำงเพศ. อัตลักษณ์ทำงเพศ.กำรแสดงออกทำง
เพศ.และลักษณะทำงเพศ.ในกำรปฏริูปกฎหมำยเพื่อ
ปกป้องกลุม่เสีย่งอืน่ๆ.จำกกำรเลอืกปฏบิตับินพื้นฐำน
ของเชื้อชำต.ิศำสนำ.เพศ.ฯลฯ

ภำรกิจในกำรเป็นผู้แทน
 ■ ส่งเสรมิควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืกปฏบิตั.ิและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรในประเดน็เร่งด่วนส�ำหรบัผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำย 

ทำงเพศ.ในชุมชนและหน่วยเลอืกตัง้

 ■ ในฐำนะทีเ่ป็นผูแ้ทนซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้.ยนืยนัต่อประชำชนว่ำ.ผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศต้องสำมำรถเข้ำถงึบรกิำร
พื้นฐำนได้.เช่นเดยีวกับประชำชนทั่วไป.

 ■ ประสำนงำนและเป็นพันธมิตรกับองค์กรภำคประชำสังคมและองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ. เพื่อที่จะได้เรียนรู้
เกีย่วกบักำรละเมดิสทิธมินษุยชนต่อผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และแสวงหำวธิกีำรทีด่ทีีส่ดุในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว

 ■ สร้ำงกรอบกำรเจรจำกับองค์กรภำคประชำสังคมรวมทั้ง.องค์กรเยำวชน.กลุ่มกำรเคลื่อนไหว.และเครือข่ำยที่สนับสนุน
สิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และผู้ติดเชื้อเอชไอว.ี /. เอดส์. เพื่อเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของเขำในกำรเข้ำถึง
บรกิำรด้ำนสุขภำพ.กระบวนกำรยุตธิรรม.ที่อยู่อำศัย.กำรศกึษำ.ระบบทะเบยีนรำษฎร์.และบรกิำรสำธำรณะอื่นๆ.

 ■ แลกเปลี่ยนข้อมูลและบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในประเทศ. กับสมำชิกรัฐสภำทั่วโลก. 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนในด้ำนนี้ของรัฐสภำในระดับโลกและระดับภูมภิำค

 ■ ท�ำควำมรู้จักและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร.LGBTI.มีส่วนร่วมในขบวนพำเหรด.PRIDE.ตลอดจนส่งเสริมสิทธิและ 
กำรมสี่วนร่วมของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศในเวทสีำธำรณะ.

 ■ ใช้ประโยชน์จำกกำรเข้ำถึงสื่อมวลชนและสื่อสังคม.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในเชิงบวกเกี่ยวกับผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
ตลอดจนสนับสนุนกรอบกำรเจรจำกับผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.อีกทั้งกำรเจรจำเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
และกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติและกำรตีตรำในสื่อและในกำรเสวนำใน
เวทสีำธำรณะ.รวมถงึเอื้ออ�ำนวยกำรสรำ้งกรอบกำรเจรจำและกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่ม.LGBTI.ภำคเีครอืข่ำย.และ.
สื่อมวลชน

 ■ สร้ำงหลักประกันว่ำ.ประเด็นและกำรตัดสินใจที่จะมีผลกระทบส�ำคัญต่อผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.จะเป็นที่รับรู้ 
โดยทั่วไปอกีทัง้จะมกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม

 ■ เพิม่กำรตระหนกัรูเ้กีย่วกบัชมุชนผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในองค์กรภำครฐั.รวมทัง้ในกลุม่เจ้ำหน้ำทีบ่งัคบัใช้กฎหมำย.
เพื่อให้พวกเขำสำมำรถระบุและตอบสนองต่อรูปแบบของกำรเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศได้
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ภำรกิจในกำรควบคุมดูแล
 ■ สร้ำงหลักประกันว่ำ.จะมีกำรจัดสรรงบประมำณของประเทศอย่ำงเพียงพอส�ำหรับโครงกำรและนโยบำยที่จะตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ซึ่งล้วนมคีวำมแตกต่ำงหลำกหลำย

 ■ ส่งเสรมิให้เกดิกำรหำรอืในประเดน็ด้ำนสทิธมินษุยชน.วถิทีำงเพศ.และอตัลกัษณ์ทำงเพศ.ภำยในกรอบควำมร่วมมอืระดบั
ภูมภิำค.อกีทัง้เอื้ออ�ำนวยให้เกดิกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทำงกำรปฏบิัตทิี่ดทีี่สุดระหว่ำงประเทศสมำชกิ

 ■ ตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนตำมนโยบำยและแผนของรฐั.ในกำรยกระดบัควำมเท่ำเทยีมและกำรไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอคนทกุคน.
และสร้ำงหลักประกันว่ำได้มกีำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.

 ■ ตรวจสอบและก�ำกับดูแลสถำบันของรัฐ.(รวมทัง้ต�ำรวจ).ในกำรฝึกอบรมและกำรด�ำเนนิกำรที่เกี่ยวข้องกับสทิธมินุษยชน
และกำรมสี่วนร่วมของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในกรณทีี่มขี้อกังวลเกดิขึ้น.ควรเรยีกร้องให้มกีำรพจิำรณำไต่สวน
ของรัฐสภำ

 ■ เรียกร้องให้รัฐบำลต่ำงๆ.ปกป้องคุ้มครองนักเคลื่อนไหวด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคำม. 
ควำมรุนแรง.หรอืกำรเสยีชวีติ

 ■ ค้นหำปัจจัยปัญหำในกำรด�ำเนนินโยบำย.แผน.หรอืกฎหมำย.ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมในสังคม.

 ■ จดัสรรทรพัยำกรให้เพยีงพอ.ส�ำหรบักำรด�ำเนนินโยบำยและกฎหมำยทัง้ทีเ่กดิขึ้นใหม่และทีม่อียูแ่ล้ว.ซึง่ส่งเสรมิกำรเคำรพ
สทิธมินุษยชนของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และพัฒนำให้นโยบำยและกฎหมำยเหล่ำนัน้มปีระสทิธภิำพ

 ■ สร้ำงพันธมติรกับองค์กรด้ำนสทิธมินุษยชนแห่งชำติ.เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงภำคประชำสังคมและรัฐบำล

 ■ ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีในกำรจัดท�ำรำยงำนภำยใต้สนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชน.พิธีสำร.รำยงำน
พเิศษ.ฯลฯ

 ■ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำระดับชำติ.และในกำรรำยงำนกำร
ด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน.โดยสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ซึ่งน�ำโดยเยำวชน.และกลุ่มกำรเคลื่อนไหว.ในกำรด�ำเนนิงำน.กำรตรวจสอบ.และควำมโปร่งใส.ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยนื.(SDG).

งำนภำยในรัฐสภำ
 ■ ส่งเสรมิกำรเจรจำและกำรยอมรบัควำมคดิเหน็.รวมถงึแคมเปญกำรสร้ำงควำมตระหนักรูใ้นกลุม่สมำชกิรฐัสภำ.เพือ่แก้ไข

ปัญหำกำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรกดีกันผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.บนพื้นฐำนของวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

 ■ สนบัสนุนและเคำรพควำมเป็นส่วนตวัของสมำชกิรฐัสภำผู้ทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ซึง่มกัมจี�ำนวนน้อยและอำจต้อง
เผชญิกับกำรเลอืกปฏบิัต.ิกำรล่วงละเมดิ.และกำรถูกตตีรำเสยีเอง.ท�ำให้สมำชิกรัฐสภำเหล่ำนัน้ไม่กล้ำเปิดเผยตัว

 ■ ไม่สนับสนุนสมำชิกรัฐสภำที่ใช้ภำษำหรือกิริยำที่มีนัยเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน.และมีมำตรกำรที่เป็นรูปธรรมเพื่อตอบโต้
กำรกระท�ำเหล่ำนี้

 ■ ร้องขอให้องค์กร. เช่น.พีจีเอ.ส�ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ. (UNDP).และหน่วยงำนอื่นๆ.ที่เกี่ยวข้อง. 
ให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิคและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสร้ำงเครือข่ำยที่มีสมำชิกรัฐสภำจำกประเทศอื่นๆ. 
ซึ่งมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนด้ำนควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัต.ิสมำชิกรัฐสภำสำมำรถเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
ของประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศอื่นๆ.ในภูมิภำค.เพื่อช่วยในกำรก่อรูปแนวคิดและน�ำเสนอตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมใน
กำรเคำรพสทิธมินุษยชนของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.
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เป้าหมายของเราในฐานะสมาชิกรฐัสภาไม่ได้ 
ทีจ่ะกล่าวโทษภาคส่วนใดๆ ของสงัคม แต่เป็น 
การท�างานเพ่ือให้รัฐสภาออกกฎหมายที่มี
ความสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
และพันธกรณทีีร่ฐัได้ลงนามและให้สตัยาบนัไว้  
ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมี
ความซบัซ้อน และจ�าเป็นต้องอาศัยพันธมติร
เพ่ือที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจมากกว่า
การเผชิญหน้า

- เบอร์ต้า ซานเซเบริโน ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
แห่งสภาผู้แทนราษฎรอุรุกวัย และกรรมการบริหารเครือข่ายพีจีเอ

ภำรกิจภำยในและนอกพรรคกำรเมือง
 ■ วำงแนวทำงให้พรรคกำรเมืองของคุณ. เพื่อสร้ำง

หลักประกันว่ำกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
มีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องในกำรก�ำหนดรูปแบบ. 
กำรปฏบิตั.ิและกำรตรวจตดิตำม.กฎหมำย.นโยบำย.
และโครงกำรที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศ.อีกทั้งสนับสนุนให้พวกเขำเข้ำร่วม 
พรรคกำรเมือง. ลงสมัครรับเลือกตั้ง. และลง 
ชงิต�ำแหน่งผู้น�ำภำยในพรรค

 ■ สร้ำงหลกัประกนัว่ำพรรคกำรเมอืงจะให้ควำมสนบัสนนุ
ผู้สมัครรับเลอืกตัง้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.

 ■ เชิญองค์กรและนักกิจกรรมด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงเพศให้เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนกำรปรกึษำหำรอื
และกำรลงมตขิองพรรค.ฯลฯ

 ■ จัดตั้งหรือมีส่วนร่วมในกำรประชุมหำรือระหว่ำง
พรรคกำรเมือง.และคณะกรรมำธิกำร. เพื่อพัฒนำ
สิทธิและกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศ.

กำรเข้ำถึงภำคประชำสังคม
 ■ ค้นหำองค์กรที่ท�ำงำนด้ำนควำมเสมอภำคและ 

กำรไม่เลือกปฏิบัติภำยในประเทศ.และแสวงหำวิธี
กำรที่จะท�ำงำนร่วมกับองค์กรเหล่ำนี้เพื่อให้เกิด
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนสิทธิมนุษยชนของประชำชนทุก
คน. โดยไม่ค�ำนึงถึงวิถีทำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.
และกำรแสดงออกทำงเพศยกตัวอย่ำงเช่น.กำรจัด
ประชุมซึ่งเปิดโอกำสให้นักกิจกรรมสำมำรถแสดง
ควำมคดิเหน็เกีย่วกบัควำมต้องกำรและควำมท้ำทำย
ที่ม.ีต่อสมำชกิคณะกรรมธกิำรของท่ำนได้.

 ■ สร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ที่มีกับองค์กรภำค
ประชำสังคมซึ่งคอยให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ. เพื่อให้เกิดกำรแบ่งปันข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง.ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี

 ■ ใช้บทบำทควำมเป็นผู้น�ำในกำรต่อต้ำนกำรเลือก
ปฏิบัติในพื้นที่สื่อ.และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดท�ำ
โดยองค์กรด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศ.

 ■ สนับสนุนให้เกิดกำรอภิปรำยต่อสำธำรณะ. และ. 
กำรจัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้. ในหัวข้อ
เกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศให้กับ
ประชำชนในหน่วยเลอืกตัง้ของท่ำน.เพื่อต่อต้ำนกำร
มอีคตติ่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.

 ■ ให้ควำมสนับสนุนสิทธิและกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในพื้นที่สำธำรณะ.และ
ส่งเสริมให้บุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลตัวอย่ำง.
(จำกแวดวงกีฬำ.ศิลปะ.และภำครำชกำร). ให้ท�ำ 
เช่นเดยีวกัน

 ■ สร้ำงพนัธมติรกบัภำคประชำสังคมในกำรส่งเสรมิให้
เกดิกรอบกำรเจรจำและควำมร่วมมอืระหว่ำงรฐัสภำ
และภำคประชำสังคม.โดยไม่จ�ำกัดแค่เพียงองค์กร
ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศเท่ำนั้น.แต่รวมถึง
องค์กรเกีย่วกบัควำมเชือ่ทำงศำสนำ.องค์กรเยำวชน.
องค์กรสตรี.และองค์กรอื่นๆ. เพื่อช่วยขจัดข้อต้อง
ห้ำมและต่อต้ำนกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติต่อ 
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ
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María Rachid และ Jorge Taiana สมาชิกของหน่วยงานนิติบัญญัติประจ�ากรุงบัวโนสไอเรส 
เดินขบวนร่วมกับองค์กรความหลากหลายทางเพศ และนักกิจกรรม ในกิจกรรมพาเหรดชาวสีรุ้ง (กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน) 
หรือ Pride Parade ณ กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม

การเจรจาทีส่ร้างสรรค์กับองค์กรภาคประชาสงัคมจะน�าไปสูก่ารสร้างความไว้วางใจระหว่างทัง้สองฝ่าย ซึง่เป็น

หวัใจส�าคัญของการแบ่งปันข้อมลูข่าวสารด้านความรนุแรงและการละเมดิสทิธ ิซึง่รวมถงึค�าบอกเล่าจากผูม้ปีระสบการณ์ 

สมาชิกรัฐสภาสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่ส�าคัญเพื่อน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงข้อกฎหมาย กลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกรัฐสภาและองค์กรภาคประชาสังคมจะส่งข้อความอันทรงพลังไปสู่

ประชาชนในวงกว้าง ว่าสมาชิกผู้แทนราษฎรและประชาชนในหน่วยเลือกตั้งสามารถท�างานร่วมกันเพ่ือปกป้องสิทธิ

มนุษยชนของประชาชนทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของพวกเขาได้
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ข้อพิจารณาเพือ่น�าไปปฏบิตัิใช้

พร้อมช้ีแจงข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัควำมเชือ่ทีผ่ดิทีม่ต่ีอผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ
กำรแสดงควำมคิดเห็นในพื้นที่สำธำรณะหลำยครั้งที่บ่อนท�ำลำยสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ดังนั้น.จึงควรใช้โอกำส. 
ในเวทรีฐัสภำ.หรอืแม้แต่ในชวีติประจ�ำวนั.ในกำรเคำรพซึง่สทิธมินษุยชนของคนทกุคน.รวมถงึผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ ต่อไปนี้คอื
ควำมเชือ่ทีผ่ดิเกีย่วกับผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศทีพ่บเจอบ่อยทีส่ดุ.นอกจำกนี้.ยงัมข้ีอเสนอแนะในกำรแก้ไขควำมเชือ่ทีผ่ดิดังกล่ำว 

จำกมุมมองด้ำนสทิธมินุษยชนอกีด้วย

ความเชื่อที่ผิด ข้อเท็จจริง 

การรักเพศเดียวกันเป็น 
“ปรากฏการณ์ของสังคมตะวันตก”

การลดทอนสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
สามารถท�าได้หากอ้างเหตุผล 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  
มีความ “ไม่ปกติ” พวกเขามีตัวตนขึ้น
มาในยุคสมัยนิยม อัตลักษณ์ของ 
พวกเขาเป็นไปตาม “สมัย

การกล่าวอ้างว่าการรักเพศเดียวกัน คือ วิธีปฏิบัติของโลกตะวันตก
นั้นไม่เป็นความจริง ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ อาศัยอยู่ทุกที่ในทุก
ประเทศ ในทกุกลุม่ชาตพัินธุ ์ทกุระดบัสงัคมและเศรษฐกิจ และในทกุชุมชน
มาเป็นเวลานานแล้ว

ข้อเท็จจริง คือ กฎหมายอาญาจ�านวนหลายมาตรา ซึ่งยังคงถูกบังคับ
ใช้ในการลงโทษผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ในหลายประเทศนั้น  
มีต้นก�าเนิดมาจากประเทศตะวันตก และเป็นส่ิงที่สืบทอดมาจากแนวคิด
มหาอ�านาจอาณานิคมในศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันประเทศที่เคยเป็น
อาณานิคมส่วนใหญ่ยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้แล้ว โดยหลาย
ประเทศเริ่มการออกกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ 
ไม่สามารถอ้างเหตผุลอนัควรใดๆ ได้ทัง้สิน้ หลกัการสทิธมินษุยชนเป็นที่
ยอมรบัโดยสากลว่า มนษุย์ทกุคนมสีทิธเิท่าเทยีมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็น
ใครหรอือาศัยอยูท่ีใ่ด ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และศาสนา ล้วนแล้วแต่
มีความส�าคัญทั้งสิ้น แต่ทุกประเทศ ไม่ว่าจะมีระบบการเมือง เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมเช่นไร มีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของคนทุกคน ซึ่งรวมถึงสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ

เสรีภาพในการนับถือศาสนา หมายถึง สิทธิในความเชื่อของแต่ละ
บุคคล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถจะยัดเยียดมุมมองของเรา รวมถึง 
ไม่สามารถเลือกปฏิบัติหรือประทุษร้ายผู้อื่นได้ 

วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้เป็น “สมัยนิยม” เกือบทุกประเทศ
มบีนัทกึในประวตัศิาสตร์เก่ียวกับผูท้ีม่อีตัลกัษณ์และพฤตกิรรมใกล้เคียง
กับการรกัเพศตรงข้าม การรกัสองเพศ การรกัเพศเดยีวกัน และการรกั
ข้ามเพศ ตั้งแต่ในอดีตแล้ว
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ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ต้องการเรียกร้อง “สิทธิพิเศษ”  
ให้แก่ตนเอง

การด�าเนินคดีต่อบุคคล 
ที่รักเพศเดียวกันเป็นแนวคิดที่ดี

หากยกเลิกกฎหมายซึ่งก�าหนดโทษ
การรักเพศเดียวกันเท่ากับเป็นการ 
“ส่งเสริมการรักเพศเดียวกัน”

สมาชิกรัฐสภาควรท�าตาม 
ความคิดเห็นของสาธารณชน  
หากมีการสนับสนุนกฎหมายลงโทษ 
หญิงรักหญิง ชายรักชาย  
บุคคลรักสองเพศ และคนข้ามเพศ

ค�ากล่าวนี้ไม่เป็นความจริง ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้ร้องขอ
สิทธิพิเศษใดๆ เพ่ือตนเอง พวกเขามีสิทธิที่จะได้รับสิทธิและเสรีภาพ 
ขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ น่าเศร้าที่คนนับล้านทั่วโลกไม่ได้รับ
สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้เพียงเพราะวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องยุติการเลือกปฏิบัติบน 
พ้ืนฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศรวมถึงสร้างหลักประกัน
ว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

การด�าเนินคดีต่อการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
แล้วและมคีวามยนิยอมด้วยกันทัง้สองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นความสมัพันธ์แบบ
รักเพศเดียวกันหรือรักเพศตรงข้าม ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น และละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ หากมีการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้จะละเมิดสิทธิการมีเสรีภาพ
จากการจับกุมและกักขังตามอ�าเภอใจ การด�าเนนิคดต่ีอผูร้กัเพศเดยีวกัน
จะท�าให้การมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่
ท�าได้โดยไม่มคีวามผดิ อนัจะส่งเสรมิให้เกิดความรนุแรง การเลอืกปฏบิติั 
การกรรโชก และการขูว่่าจะเปิดโปงความลับ การบงัคับใช้กฎหมายเหล่านี ้
มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาค่านิยมทางสังคม

การส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมกันของหญิงรักหญิง ชายรักชาย และบุคคล
รักสองเพศ ไม่ถือเป็น “การส่งเสริมการรักเพศเดียวกัน” แต่เป็นการส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานส�าหรับทุกคน เหล่านี้เป็นค่านิยมหลักที่
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศต้องยึดถือเป็นพันธกรณี 

สมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกคน ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะไม่เป็นที่นิยมก็ตาม

ทัศนคติเชิงลบของประชาชนไม่สามารถน�ามาเป็นข้ออ้างในการละเมิด
สทิธมินษุยชนได้ ซึง่หมายรวมถงึกฎหมายลงโทษ การข่มขูโ่ดยเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ และการกระท�าที่โหดร้ายต่อหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรัก
สองเพศ และคนข้ามเพศ ไม่ถอืเป็นการกระท�าทีถ่กูต้อง เช่นเดยีวกับการ
กีดกันทางเพศ การกีดกันด้านเช้ือชาต ิความกลวัชาวต่างชาต ิและการก
ระท�าหรือนโยบายซึ่งเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นก็ไม่สามารถกระท�าได้เช่นกัน 

เมื่อเกิดทัศนคติที่เลือกปฏิบัติต่อคนบางกลุ่ม ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของสมาชิกรัฐสภาและผู้อื่นที่เก่ียวข้อง ในการให้ความรู้ต่อประชาชน  
การสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนการใช้มาตรการอื่นๆ เพ่ือขจัด
ทัศนคติดังกล่าว 
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ไม่มีการระบุถึงผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ใดๆ จึงไม่สามารถ 
น�ากลไกเหล่านั้นมาปรับใช้กับ 
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศได้

เมื่อหน่วยงานด้านนิติบัญญัติ 
แห่งชาติไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน  
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชน  
เราก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ ได้

สมาชิกรัฐสภามีประเด็นอื่นที่ต้องให้
ความส�าคัญกว่าการส่งเสริมสิทธิของ
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น 
การศึกษา สุขภาพ และ ความมั่นคง

การรกัเพศเดยีวกันถอืเป็นโรคชนิดหนึง่  
หรือเป็นปัญหาด้านสุขภาพ

ในทางตรงกันข้าม กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศน�ามาปรับใช้ 
ได้กับทกุคน กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศก�าหนดพันธะผกูพัน 
ทางกฎหมาย ให้รัฐมีหน้าที่สร้างหลักประกันว่าคนทุกคนได้มีสิทธิ 
เท่าเทียมกัน วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเพียงแค่สถานะ เช่น
เดียวกับเชื้อชาติ เพศ สีผิว และศาสนา

องค์กรสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กลไกการด�าเนินงานด้านสิทธิ
มนุษยชน ขั้นตอนพิเศษ ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ มติสหประชาชาติ ตลอดจนรายงานต่างๆ ล้วนกล่าว
ย�้าว่า ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิตามกฎหมายเท่าเทียมกับ
บุคคลซึ่งรักต่างเพศ และการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน

บางครั้งกฎหมายและนโยบายของประเทศอาจขัดแย้งกับสิทธิข้ันพ้ืน
ฐานซึ่งตราไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนของ 
ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ของกลุม่อืน่ๆ หรอืมาตรฐานสทิธมินษุย
ชนเฉพาะเรื่อง

ทกุรฐัมหีน้าทีใ่นการทบทวนและปฏริปูกฎหมายและนโยบายระดบัชาตใิห้
สอดคล้องกับมาตรฐานสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ รวมทัง้ให้สัมพันธ์
กับพันธกรณีในสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน รัฐสภาซึ่งรับผิดชอบใน
การออกกฎหมาย มีหน้าที่ออกกฎหมายของประเทศให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

การกล่าวเช่นนีน้บัเป็นวธิเีบนความสนใจและลดภาระรบัผดิชอบของรฐัใน
การเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

สทิธมินษุยชนของผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่งส�าคัญและควร
ได้รบัความสนใจอย่างจรงิจงั เช่นเดยีวกับสิทธขิองประชาชนทกุคน ผูท้ีม่ี
ความหลากหลายทางเพศ มักจะมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธการเข้าถึงที่เท่า
เทียมกันด้านการศึกษา สุขภาพ และความมั่นคง การคุ้มครอง เคารพ 
และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้เป็นอุปสรรค
หรือชะลอการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

กว่า 20 ปีมาแล้วทีอ่งค์การอนามยัโลกช้ีแจงว่าการรกัเพศเดยีวกันไม่ถอื
เป็นความผดิปกตหิรอืความเจ็บป่วยแต่อย่างใด และเน้นย�า้ว่าการรกัเพศ
เดยีวกันเป็นธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงเพศสภาวะของมนษุย์ อกีทัง้
ไม่เป็นโรคแต่อย่างใด 
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เราสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลได้

การอยู่ใกล้ผู้ที่มีความหลากหลายทาง
เพศหรือการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
รักเพศเดียวกันจะส่งผลเสียต่อเด็ก

ชายรักชาย หญิงรักหญิง  
และคนข้ามเพศ “เป็นอันตรายต่อเด็ก”

ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคน
มีเชื้อเอชไอวี / เอดส์

องค์การอนามยัโลกช้ีแจงไว้แล้วว่าวถิทีางเพศไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 
ความพยายามที่จะเปลี่ยนวิถีทางเพศของหญิงรักหญิง ชายรักชายและ
บุคคลที่รักสองเพศ ไม่สามารถกระท�าได้ ไม่เป็นคุณแต่เป็นโทษ และอาจ
น�าไปสู่การทรมานบุคคลนั้นได้

ค�ากล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริง การเรียนรู้เก่ียวกับหรือการใกล้ชิด 
ผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ได้มีอิทธิพลต่อวิถีทางเพศหรือ 
อัตลักษณ์ทางเพศของผู้เยาว์ หรือส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพของพวกเขา
แต่อย่างใด 

ไม่เป็นความจรงิ ไม่มกีารเชือ่มโยงใดๆ ระหว่างการเป็นชายรกัชาย หญงิ 
รักหญิง คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศกับการล่วงละเมิดผู ้เยาว ์ 
มหีลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ ทัว่ทกุมมุโลก
สามารถท�าหน้าที่เป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับคน
หนุ่มสาวได้เช่นเดียวกับบุคคลซึ่งรักต่างเพศ

การกล่าวถึงชายรักชาย หญิงรักหญิง คนรักสองเพศ หรือคนข้ามเพศ 
ว่าเป็นผูม้พีฤตกิรรม ล่วงละเมดิทางเพศเดก็ หรอืเป็นอนัตรายต่อผูเ้ยาว์
นั้น เป็นสิ่งที่ผิด และยังเป็นการขัดขวางการให้การปกป้องและคุ้มครอง
ผู้เยาว์ทุกคนอย่างเหมาะสม รวมทั้งขัดขวางการรับรู้วิถีทางเพศและ 
อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กแต่ละคนอีกด้วย การล่วงละเมิดทางเพศทุก
รูปแบบ รวมถึงการกระท�าดังกล่าวต่อผู้เยาว์ ไม่ว่าจะเกิดข้ึนที่ใดและ 
มีผู้ใดมีส่วนเก่ียวข้องก็ตาม ควรได้รับการป้องกันและมีการก�าหนด 
บทลงโทษอย่างจริงจัง 

ค�ากล่าวอ้างนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การติดเช้ือเอชไอวี / เอดส์ 
สามารถเกิดได้กับทั้งชายและหญิงที่รักต่างเพศ และผู้ที่มีความหลาก
หลายทางเพศแตกต่างกันไปตามลักษณะของการแพร่ระบาด ในบาง
ภูมิภาคของโลกเช้ือเอชไอวี / เอดส์นับเป็นปัญหาส�าคัญในหมู่ประชากร
ที่รักต่างเพศ

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงคือ การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการกีดกัน 
ผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ น�าไปสู ่การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
เก่ียวกับเช้ือเอชไอวีและความรู้เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 
การป้องกัน การทดสอบ การรกัษา การดแูล และความสนบัสนนุทีค่วรได้
รบั ซึง่จะท�าให้ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (โดยเฉพาะในหญงิข้ามเพศ) 
มคีวามเสีย่งสูงต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีการขจดัการตตีรา การเลอืกปฏบิตัิ 
การกีดกัน ตลอดจนการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ เป็นวิธีการที่
เหมาะสมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเช้ือเอชไอวีส�าหรับทุกคน  
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบใดก็ตาม
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เรียนรู้วิธีกำรพูดถึงประเด็นผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

กำรเรียนรู้วิธีที่จะแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และปัญหำที่มีผลต่อ
พวกเขำนั้นมีควำมส�ำคัญยิ่ง.กำรใช้ค�ำศัพท์เฉพำะทำง
ที่เหมำะสม.ค�ำเรียกเฉพำะในแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศ.
ตลอดจนกำรใช้ค�ำทีเ่หมำะสมเป็นสิง่จ�ำเป็นส�ำหรบัสมำชกิ
รฐัสภำทีด่.ีซึง่นอกจำกจะท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูแ้ทนหน่วยเลอืกตัง้
แล้ว.ยงัเป็นผูแ้ทนระดบัชำตใินกำรประชมุระหว่ำงประเทศ
และภำยในภูมิภำคอีกด้วย.แม้ว่ำพรรคกำรเมืองของท่ำน
อำจจะยังไม่สนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับผู้ที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศ.อำจมีควำมเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน.
ควำมเกลยีดกลัวคนรกัข้ำมเพศ.และมกีำรใช้ถ้อยค�ำเกลยีด
ชัง.ูแม้จะโดยไม่ได้ตัง้ใจกต็ำม.แต่สิง่เหล่ำนี้สำมำรถท�ำลำย
ชื่อเสียงของท่ำนในระดับนำนำชำติได้อย่ำงรวดเร็ว.และ
อำจขัดขวำงหรือจ�ำกัดโอกำสในกำรประสำนงำนกับผู้
วำงนโยบำยระดับโลกด้วย.ในขณะเดียวกัน.แนวทำงกำร
ส่งเสริมสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ซึ่งยึด 
หลักสิทธิมนุษยชน.สำมำรถเพิ่มกำรยอมรับของท่ำนใน
ระดับนำนำชำติและช่วยให้ท่ำนได้แสดงควำมเป็นผู้น�ำอีก
ด้วย

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะน�ำเกีย่วกับวธิกีำรพดูถงึประเดน็
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงเหมำะสม.

 ■ ก�ำหนดกรอบประเด็นกำรพูดที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
และดึงดูดควำมสนใจ.ที่สะท้อนถึงค่ำนิยมหลักของ
ประชำชนทุกกลุ่ม. ชี้แจงให้ชัดเจนว่ำสิ่งที่กล่ำวถึง
นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของกลุ่ม
คนที่ต้องกำรโอกำสเช่นเดียวกับทุกคน.ต้องกำรมี
สุขภำพที่ดี.มีควำมสุข.มีรำยได้.มีควำมปลอดภัยใน
ชุมชนของพวกเขำ.สำมำรถท�ำงำนเพื่อประเทศ.และ
สำมำรถดแูลคนทีพ่วกเขำรกัได้.ใช้ภำษำซึง่สะท้อนให้
เหน็ถงึค่ำนยิม.ควำมหวงั.และควำมเชือ่ร่วมกนั.ได้แก่.
ครอบครัว.ควำมขยันหมั่นเพียร.ควำมรับผิดชอบ. 
ควำมมุ่งมั่น.กำรเสยีสละ.หน้ำที่. เหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่
เป็นค่ำนิยมร่วมกันของทุกคน.ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิถี
ทำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

ผมเติบโตขึ้นมาในสาธารณรัฐเกาหลี 
เราไม ่มีการพูดถึงวิถีทางเพศหรือ 
อตัลกัษณ์ทางเพศ แต่ในฐานะเลขาธกิาร
สหประชาชาติ ผมได้เรียนรู้ที่จะพูดถึง 
ประเด็นเหล่านี้เนื่องจากเก่ียวข้องกับ
ความเป็นความตาย ผมขอยืนเคียงข้าง
วัยรุ่นชายรักชายที่ถูกกลั่นแกล้ง ... 
หญิงข้ามเพศที่ถูกปฏิเสธงาน ... และ
หญิงรักหญิงที่ถูกล่วงเกินทางเพศ

- นายบันคีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  
กล่าวในที่ประชุมกลุ่มแกนหลักด้านผู้มีความหลากหลายทางเพศระดับสูง  

ไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง : ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม  
ในวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. 2015  

ณ เมืองนิวยอร์ก 29 กันยายน 2558

 ■ ประเมินกลุ่มเป้ำหมำย.ในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับ
กำรผ่ำนกฎหมำยระหว่ำงกำรประชุมรัฐสภำ.ต้อง
ใช้ค�ำศัพท์เฉพำะ. แต่ในกำรพูดคุยกับผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งและประชำชนในเขตเลือกตั้งอำจต้องใช้
ค�ำศัพท์ที่แตกต่ำงไปอย่ำงสิ้นเชิง.ยกตัวอย่ำงเช่น.
กำรมุ่งเน้นไปที่แนวคิดทำงกฎหมำยที่มีควำมซับ
ซ้อนและจุดเด่นของนโยบำยระหว่ำงกำรประชุม.
ณ.ศำลำกลำงจังหวัด.อำจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในกำร
ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของประชำชน.กำรส่งเสรมิ
สทิธแิละกำรมส่ีวนร่วมของผู้ทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศ.กำรขจัดอุปสรรคที่ไม่เป็นธรรมที่ท�ำให ้
ผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศไม่ได้รับกำรศึกษำ
หรือโอกำสในกำรท�ำงำนที่ดีในสถำนที่ท�ำงำนที่
พวกเขำจะไม่ถูกคุกคำม.ตลอดจนกำรให้พวกเขำ
อยูอ่ย่ำงปลอดภยั.และมศีกัดิศ์ร.ีให้สำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำทีท่ีม่ตี่อคนอืน่ได้.ไม่ว่ำจะเป็น.เพือ่คนทีเ่ขำรกั.
ครอบครัว. เพื่อน. เพื่อนบ้ำน.ชุมชน.และประเทศ
ของพวกเขำ.
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 ■ กล่ำวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชำชนโดยตรง.ควรค�ำนึงถึงสภำพแวดล้อมและพิจำรณำประเด็นที่ควรปิดเป็น
ควำมลับ.บอกเล่ำเรื่องรำวที่ดงึดูดควำมสนใจ.เช่น.เรื่องรำวของคู่รักที่คบหำกันจรงิจัง.ซึ่งดูแลซึ่งกันและกันในยำม
ที่เจ็บไข้ได้ป่วย.หรือแสดงให้เห็นว่ำพนักงำนที่เป็นชำยรักชำยและคนข้ำมเพศ.ก็จ�ำเป็นต้องดูแลหำเลี้ยงครอบครัว
และคนที่รักเช่นกัน.หรอื.ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศที่เป็นแบบอย่ำงที่ดขีองชุมชน.เป็นต้น.

 ■ หลกีเลีย่งกำรจดัประเภทบคุคล.ซึง่อำจท�ำให้บคุคลนัน้รูส้กึอดึอดัใจต่อค�ำทีเ่รำใช้เรยีกเขำ.ควรสอบถำมบคุคลแต่ละ
คนว่ำพวกเขำนยิำมตนเองอย่ำงไร.ให้ควำมเคำรพ.ใช้ค�ำนยิำมทีพ่วกเขำรู้สกึพอใจ.และค�ำสรรพนำมทีเ่หมำะสมกบั
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทำงเพศของพวกเขำ

 ■ แสดงให้เห็นถึงอันตรำยของกำรเลือกปฏิบัติและกีดกันผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.พยำยำมยกตัวอย่ำงเรื่อง
รำวที่น่ำสนใจ.ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกฎหมำยหรือกำรปฏิบัติที่มีอยู่.มุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.อย่ำง
ไม่เป็นธรรมอย่ำงไร.

 ■ กำรท�ำควำมเข้ำใจกับค�ำศัพท์เฉพำะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.

กำรก�ำหนดกรอบกำรพูดคุยในประเด็นผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ภำยใต้บริบทที่เฉพำะเจำะจงเป็นสิ่งส�ำคัญ.
กำรพูดคุยกับองค์กรและนักกิจกรรมด้ำนควำมหลำกหลำยทำงเพศในระดับท้องถิ่น. ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกำรเรียนรู้ 
เกีย่วกบัประวัตคิวำมเป็นมำของผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศในแต่ละชมุชนและประเทศ.ตลอดจนควรใช้ค�ำใดบ้ำงทีเ่หมำะสม. 
ด้ำนล่ำงเป็นข้อมลูจำกภมูภิำคเอเชยีและแปซฟิิกซึ่งแสดงให้เหน็ถงึแหล่งข้อมลูทีส่มำชกิรฐัสภำสำมำรถน�ำมำใช้.เพือ่เรยีนรู้
ค�ำศัพท์เฉพำะที่ใช้ในแต่ละวัฒนธรรม
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แนวคิดเก่ียวกับวถิทีางเพศและอตัลักษณ์ทางเพศมคีวามแตกต่างกนัในภมูภิาคเอเชียและแปซฟิิก ส่วนใหญ่ ชุมชน 

อัตลักษณ์ และการแสดงออกที่หลากหลายมีต้นก�าเนิดจากวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่มีมายาวนาน ชุมชนผู้มี 

ความหลากหลายทางเพศเหล่านี้มีประสบการณ์ในการยอมรับจากสังคมร่วมสมัยที่แตกต่างกันออกไป ด้านล่างเป็น

ตัวอย่างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ ในภูมิภาค

 ■ คนแต่งกายข้ามเพศ คนที่มีภาวะเพศก�ากวม และหญิงข้ามเพศ ถูกเรียกว่า hijras (อินเดียและบังกลาเทศ), 

thirunangais (รัฐทมิฬนาฑู) และ khwaja siras (ปากีสถาน) คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในภูมิ 

ภาคเอเชียใต้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และได้รับการรับรองทางกฎหมายให้เป็นคนเพศที่สามเมื่อไม่นานมานี้ 

 ■ ชาว Bugis บนเกาะสุลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย จ�าแนกเพศภาวะเป็น 5 ลักษณะ 1. ผู้ชาย 2. ผู้หญิง 3. calalai 

(บุคคลที่เกิดมาเป็นเพศหญิง แต่ไม่ได้นิยามตนเองว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย) 4. calabai (บุคคลที่เกิดมา 

เป็นเพศชาย แต่ไม่ได้นิยามตนเองว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง) และ 5. bissu (คนทรงเจ้าซึ่งมีธาตุของ 

ความเป็นหญิงและชายอยู่ในตัว)

 ■ ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก มีชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ประกอบไปด้วยประชากรซึ่งระบุว่าเป็นเพศชายตอนเกิด  

แต่ถูกนิยามให้มีอัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศภาวะเป็นผู้หญิง หรือแสดงลักษณะเป็นทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชาย ได้แก่ fa’afafine ในซามัว fakaleiti / leiti ในตองกา akava’ine ในหมู่เกาะคุก vakasalewalewa  

ในฟิจิ pinapinaaine ในตูวาลู และ mahu ในเฟรนช์พอลินีเซีย ผู้ที่มีเพศก�าเนิดเป็นชายแต่มีอัตลักษณ์ทางเพศ

ดังกล่าวมักต้องท�าหน้าที่เป็นผู้หญิงในครอบครัว และได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ถึงแม้ว่าบางคนอาจต้องเผชิญกับการตีตราก็ตาม 

 ■ ชนพ้ืนเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ได้แก่ 

whakawahine ในนิวซีแลนด์ ‘sistagirls’ และ ‘brother boys’ ในออสเตรเลีย และ yimpininni ในหมู่เกาะ 

Tiwi ของประเทศออสเตรเลีย มีค�าศัพท์ท้องถิ่นซึ่งใช้อธิบายวัฒนธรรมย่อยของวิถีทางเพศภายในภูมิภาค  

ค�าเหล่านัน้มกัมคีวามหมายทีผ่สานมมุมองของทัง้วถีทีางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ บาง

ครัง้ค�าเหล่านีถ้อืว่าเป็นค�าใช้เรยีกดถูกู ขึน้อยูกั่บบรบิท และมกีารน�าไปใช้มากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชน

 

นอกจากอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นแล้ว ยังมีชุมชน โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ที่มีอัตลักษณ์ใกล้เคียงกับ

วัฒนธรรมย่อยของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศแบบตะวันตก 

(โครงการ “ส่งเสริมสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชีย” ของ UNDP หรือ Being LGBTI in Asia)

ความหลากหลายด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
ในแต่ละวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
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กำรประเมนิกฎหมำย นโยบำยและร่ำงกฎหมำย / ร่ำงพระรำชบญัญตัอิย่ำงรวดเรว็
เพ่ือวดัว่ำสทิธขิองผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศของคุณอยูร่ะดบัใด 

. แผนภูมด้ิำนล่ำงนี้สำมำรถช่วยวดัระดบัของประเทศคณุว่ำอยูจ่ดุใดในแง่ของกำรรบัรองสทิธทิำงกฎหมำย.หรอืกำรมเีครือ่งมอื 
ทำงกฎหมำยเพือ่ปกป้องสทิธขิองผูม้คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ตลอดจนกำรมนีโยบำยเกีย่วกบัวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศ

ประเทศของท่านปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้หรือไม่

กฎหมำย ลงนำม
แล้ว

อนุมัติ
แล้ว

ข้อสงวน มผีลบังคับใช้แล้ว

ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินุษยชน.(พ.ศ..2491):.
มำตรำ.2,.3,.5,.7,.9,.12,.19,.20.(1)

กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิ
ทำงกำรเมอืง.(ICCPR),.(พ.ศ..2509).มำตรำที่.2(1),. 
6,.6(2),.7,.9,.17,.19(2),.21,.22(1),.26

กตกิำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธทิำงเศรษฐกจิ. 
สังคม.และวัฒนธรรม.(พ.ศ..2519):.มำตรำที่.2

อนุสัญญำว่ำด้วยสทิธเิด็ก.(พ.ศ..2532):.มำตรำที่.2

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและ 
กำรปฏบิัตหิรอืกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย.ไร้มนุษยธรรม.
หรอืย�่ำยศีักดิ์ศรี.(พ.ศ..2530):.มำตรำที่.1(1),.2(1)

อนุสัญญำว่ำด้วยสถำนภำพผู้ลี้ภัย.(พ.ศ..2494):.
มำตรำที่.33(1)

อนุสัญญำว่ำด้วยสทิธมินุษยชน.‘ข้อตกลงซันโฮเซ.
คอสตำรกิำ’.(พ.ศ..2532):.มำตรำที่.4,.5,.7,.11,. 
15,.16,.19,.24

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรเลอืกปฏบิัตแิละ 
ถอืทฐิใินทุกรูปแบบ:.มำตรำที่.1(1),.2,.3
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ประเทศของท่านมีกรอบกฎหมายและนโยบายซึ่งจะช่วยพัฒนาสิทธิ
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่

มี ไม่มี

ประเทศของท่ำนมกีฎหมำยซึ่งห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งวถิทีำงเพศหรอืไม่

ประเทศของท่ำนมกีฎหมำยซึ่งห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ 
หรอืกำรแสดงออกทำงเพศหรอืไม่

ประเทศของท่ำนมกีฎหมำยซึ่งห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งลักษณะทำงเพศ 
หรอืไม่

ประเทศของท่ำนมกีฎหมำยซึ่งปกป้องทำรกแรกเกดิและเยำวชนซึ่งมภีำวะเพศก�ำกวม.
จำกกำรผ่ำตัดเปลี่ยนเพศหรอืกำรให้กำรรักษำทำงกำรแพทย์โดยไม่จ�ำเป็นหรอืไม่

ประเทศของท่ำนมกีำรด�ำเนนิคดทีำงอำญำต่อกำรมคีวำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ
เดยีวกันระหว่ำงผู้บรรลุนติภิำวะซึ่งยนิยอมทัง้สองฝ่ำยหรอืไม่

ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ตกเป็นเป้ำกำรโจมตโีดยกฎหมำยอื่นๆ.เช่น.กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจรจัด.กำรก่อควำมร�ำคำญสำธำรณะ.หรอืหลักศลีธรรมอันดหีรอืไม่.

ประเทศของท่ำนมนีโยบำยสำธำรณะ.ซึ่งป้องกันกำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรตตีรำ 
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

มนีโยบำย.และ/หรอืขัน้ตอน.ซึ่งน�ำมำบังคับใช้เมื่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ. 
ยื่นร้องทุกข์.ในกรณทีี่ถูกข่มขู่หรอืถูกเลอืกปฏบิัตหิรอืไม่

กฎหมำยในประเทศของท่ำนมชี่องทำงกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสำธำรณสุขที่เท่ำเทยีม
หรอืไม่

ในทำงปฏบิัต.ิผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.สำมำรถเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสำธำรณสุข
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่

กฎหมำยในประเทศของท่ำนมชี่องทำงกำรเข้ำถงึกระบวนกำรยุตธิรรมอย่ำงเท่ำเทยีม
หรอืไม่

ในทำงปฏบิัต.ิผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.สำมำรถเข้ำถงึกระบวนกำรยุตธิรรม 
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่

กฎหมำยในประเทศของท่ำนมชี่องทำงกำรเข้ำถงึบรกิำรกำรเคหะที่เท่ำเทยีมหรอืไม่

ในทำงปฏบิัต.ิผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.สำมำรถเข้ำถงึบรกิำรกำรเคหะ 
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่

กฎหมำยในประเทศของท่ำนมกีำรเข้ำถงึกำรศกึษำที่เท่ำเทยีมหรอืไม่

ในทำงปฏบิัต.ิผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.สำมำรถเข้ำถงึกำรศกึษำ 
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่

กฎหมำยในประเทศของท่ำนมกีำรเข้ำถงึกำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่

ในทำงปฏบิัต.ิผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.สำมำรถเข้ำถงึกำรจ้ำงงำน 
ได้อย่ำงเท่ำเทยีมหรอืไม่
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ประเทศของท่านมีกรอบกฎหมายและนโยบายซึ่งจะช่วยพัฒนาสิทธิ
และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่

มี ไม่มี

ประเทศของท่ำนมกีำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีเพื่อตดิตำมสถำนกำรณ์ของ 
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศหรอืไม่

ประเทศของท่ำนให้สทิธกิำรรับรองทำงกฎหมำยในเอกสำรยนืยันตัวตน. 
เช่น.เพศ.เพศภำวะ.หรอืนำม.หรอืไม่

ประเทศของท่ำนมกีำรด�ำเนนิคดทีำงอำญำต่อกำรมคีวำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ
เดยีวกันระหว่ำงผู้บรรลุนติภิำวะซึ่งยนิยอมทัง้สองฝ่ำยหรอืไม่

ในประเทศของท่ำน.อำยุของผู้ที่จะมคีวำมสัมพันธ์ทำงเพศโดยที่ทัง้สองฝ่ำยยนิยอม
โดยถูกกฎหมำยเหมอืนหรอืต่ำงกับอำยุของผู้ที่มคีวำมสัมพันธ์แบบต่ำงเพศ

ประเทศของท่ำนมกีฎหมำยต่อต้ำนอำชญำกรรมที่เกดิจำกควำมเกลยีดชัง. 
เพื่อลงโทษผู้ที่ใช้ควำมรุนแรง.ด้วยเหตุแห่งอคตเิกี่ยวกับวถิทีำงเพศหรอืไม่

มกีำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับกำรไม่เลอืกปฏบิัตแิละประเด็น 
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศหรอืไม่

ท่ำนทรำบหรอืไม่ว่ำมกีำรจัดเก็บสถติเิกี่ยวกับกำรก่อคดคีวำมรุนแรงและกำรเลอืก
ปฏบิัต.ิและสถติกิำรด�ำเนนิกำรฟ้องร้องต่อกำรกระท�ำควำมผดิลักษณะนี้หรอืไม่

ประเทศของท่ำนยอมรับกำรขอลี้ภัยด้วยเหตุจำกกำรข่มเหงรังแก.ด้วยเหตุแห่งวถิทีำง
เพศ.และอัตลักษณ์ทำงเพศ.หรอืไม่
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ตั้งประเด็นค�ำถำมให้ถูกต้อง: ตัวอย่ำงค�ำถำมที่ควรหยิบยกขึ้นในรัฐสภำ 
ต่อรัฐมนตรี หรือ ผู้ที่มีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจในประเด็นดังกล่ำว

ขอให้รัฐบาลให้ข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บริบทของประเทศของท่าน :

 ■ กระทรวงและคณะรัฐมนตรีในประเทศของท่ำนมีนโยบำยที่เฉพำะเจำะจง. เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือก
ปฏิบัติ.บนพื้นฐำนของวิถีทำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.และกำรแสดงออกทำงเพศหรือไม่.มีกรอบควำมรับผิดชอบและ
นโยบำยรองรับหรอืไม่.และหำกม.ีหน่วยงำนได้จัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนเหล่ำนัน้หรอืไม่.กระทรวง
ที่เกี่ยวข้องให้ควำมร่วมมอืในประเด็นด้ำนบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ มีกำรบันทึกข้อมูลสถิติอย่ำงเป็นทำงกำรของกำรกระท�ำรุนแรงและกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
หรอืไม่

 ■ ควำมถี่ของกำรเกดิควำมรุนแรงและกำรเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.มมีำกน้อยเท่ำไร

 ■ มกีำรจัดท�ำวจิัยเพื่อหำปัจจัยที่ก่อให้เกดิควำมรุนแรงต่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในประเทศของท่ำนหรอืไม่

 ■ มขี้อมูลเฉพำะใดบ้ำงที่เกี่ยวกับประเภทของควำมรุนแรงที่กระท�ำต่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ■ อัตรำของกำรที่รัฐบำลปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกสถำบันด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ. (ในกรณีที่มีในประเทศ). 
ในกำรป้องกนัและตรวจสอบกำรกระท�ำรนุแรงต่อผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืผูท้ีถ่กูว่ำมองว่ำเป็นบคุคลทีม่คีวำม
หลำกหลำยทำงเพศ.และมกีำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมดิสทิธมินุษยชนหรอืไม่

 ■ ประเภทของข้อมลูทีร่ฐับำลรวบรวมจัดเกบ็ไว้ในประเดน็เกีย่วกบับคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.มอีะไรบ้ำง

 ■ มกีำรรวบรวมและรำยงำนผลข้อมลูเกีย่วกบับคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ตำมกำรจดัประเภท.ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ
ขัน้ตอนกำรจัดท�ำรำยงำนระดับชำตโิดยสมคัรใจ.(Voluntary.National.Review).เพือ่ตดิตำมผลและทบทวนกลไกของวำระ
กำรพัฒนำที่ยั่งยนื.ภำยในปี.2030.หรอืไม่

ค�าถามต่อกระทรวงสาธารณสุข :

 ■ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขของรัฐได้รับกำรฝึกอบรมภำคบังคับเกี่ยวกับกำรไม่เลอืกปฏบิัตหิรอืไม่

 ■ กระทรวงแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำพนักงำนทุกคน. ไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์. แต่รวมถึงพนักงำนต้อนรับ.ภำรโรง. 
เจำ้หนำ้ทีรั่กษำควำมปลอดภยั.และเจ้ำหน้ำทีค่นอืน่ๆ.ได้รบักำรฝึกฝนอย่ำงเพยีงพอและมคีวำมตระหนกัรูใ้นประเด็นด้ำน
ควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืกปฏบิัติ

 ■ มกีำรก�ำหนดให้มกีำรฝึกอบรมส�ำหรบัผูป้ฏบิตังิำนด้ำนสำธำรณสขุ.เพือ่ให้พวกเขำเข้ำใจถงึควำมต้องกำรด้ำนสขุภำพและ
ควำมเสี่ยงของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ มกีำรตรวจสอบและกลไกกำรประเมนิผลเพือ่ให้ม่ันใจว่ำกำรฝึกอบรมดงักล่ำวมส่ีวนช่วยในกำรปรบัปรุงกำรให้บรกิำรแก่
ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ มบีรกิำรด้ำนสขุภำพทีอ่อกแบบมำเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของคนข้ำมเพศหรอืไม่.หำกมบีคุคลกลุม่ดงักล่ำวสำมำรถ
เข้ำถงึบรกิำรนี้ได้หรอืไม่

 ■ มชี่องทำงให้ผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ประเมนิคุณภำพของกำรให้บรกิำรและเสนอให้มกีำรเปลี่ยนแปลงได้หรอืไม่

 ■ มแีผนยทุธศำสตร์แห่งชำตหิรอืแผนงำนเพือ่จดักำรกบัปัญหำเอชไอวหีรอืไม่.หำกมกีลยทุธ์หรอืแผนงำนดงักล่ำวได้พจิำรณำ
ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มประชำกรซึ่งมคีวำมเสี่ยงสูงหรอืไม่
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ค�าถามต่อกระทรวงยุติธรรม :

 ■ มแีนวทำงกำรบูรณำกำรเพือ่จัดกำรกบัปัญหำของผู้ทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ทีต่กเป็นเหยือ่ของควำมรนุแรง.รวมทัง้
พธิกีำรส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ.อัยกำร.ผู้ให้บรกิำรด้ำนสำธำรณสุข.และหน่วยงำนบรกิำรทำงสังคมอื่นๆ.หรอืไม่

 ■ มีกำรสืบสวนหำกำรกระท�ำควำมผิดฐำนกระท�ำด้วยควำมรุนแรง.รวมทั้งผู้ที่อำจจะมีเหตุจูงใจมำจำกวิถีทำงเพศหรืออัต
ลักษณ์ทำงเพศ.ที่ทันท่วงท.ีเป็นอสิระ.และมปีระสทิธภิำพหรอืไม่

 ■ กระทรวงมกีำรตดิตำมเหตฆุำตกรรมทีอ่ำจมเีหตจุงูใจมำจำกควำมเกลยีดกลัวกำรรกัเพศเดยีวกนั.และ/หรอื.ควำมเกลยีด
กลัวคนรักข้ำมเพศ.หรอืไม่

 ■ ผู้บังคับใช้กฎหมำยได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรไม่เลอืกปฏบิัตแิละควำมเท่ำเทยีมกันประเภทใดบ้ำง

 ■ มกีำรจัดกำรฝึกอบรมในสถำนกักกันหรอืไม่

 ■ วธิกีำรทีก่ระทรวงจะมัน่ใจได้ว่ำผูบ้งัคับใช้กฎหมำยเข้ำใจกฎหมำยและตระหนกัถงึสทิธมินษุยชนของประชำชน.โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และวธิกีำรใช้กฎเหล่ำนี้ในกำรท�ำงำนของพวกเขำ

 ■ กระทรวงประสำนงำนกับองค์กรภำคประชำสังคมที่จะช่วยสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมอ่อนไหวในกำรรณรงค์เรื่อง 
วถิทีำงเพศและควำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ค�าถามต่อกระทรวงการศึกษา :

 ■ กระทรวงท�ำงำนร่วมกับองค์กรด้ำนผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. ในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรฝึกอบรมด้ำนสิทธิ
มนุษยชนส�ำหรับครูอำจำรย์.ผู้ปกครอง.และเด็กหรอืไม่

 ■ มีแผนกำรในกำรจัดโปรแกรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนเพศในโรงเรียนและชุมชนหรือไม่. ควำมหลำกหลำยทำงเพศถูกบรรจุ 
ในหลักสูตรกำรเรยีนกำรสอนที่จะช่วยเปลี่ยนทัศนคตติ่อผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ มกีำรรเิริม่โครงกำรป้องกนักำรกล่ันแกล้งในโรงเรยีนทีจ่ะช่วยจดักำรกับกำรเลอืกปฏบิตัแิละควำมรนุแรงกับคนหนุ่มสำว
และเด็กๆ.หรอืไม่.หำกมี.วธิกีำรนี้มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงไร

 ■ หำกไม่มีกำรริเริ่มโครงกำรกำรป้องกันกำรกลั่นแกล้ง.จะมีกำรแก้ไขปัญหำกำรกลั่นแกล้งในโรงเรียนและชุมชนอย่ำงไร.
ทัง้นี้.หมำยรวมถงึสทิธขิองคนข้ำมเพศที่จะแต่งกำยไปเรยีนตำมที่พวกเขำต้องกำรหรอืรู้สกึสะดวกสบำยด้วย

 ■ ทำงกระทรวงให้กำรสนับสนุนโครงกำร.Safe.at.School.หรอืไม่

 ■ แบบเรยีนทีท่ำงโรงเรยีนใช้สะท้อนให้เห็นถงึแนวทำงทีส่ร้ำงสรรค์ต่อประเดน็เกีย่วกบับคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.อย่ำงไร

ค�าถามต่อกระทรวงสวัสดิการสังคม :

 ■ มกีำรก�ำหนดกำรฝึกอบรมในหัวข้อเกีย่วกบับุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำทีซ่ึง่ท�ำงำนด้ำนสวสัดภิำพ
เยำวชนและปัญหำควำมยุตธิรรมเด็กและเยำวชนหรอืไม่

 ■ มีนโยบำยกำรไม่เลือกปฏิบัติที่มุ่งมั่นตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเยำวชนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรือไม่. เช่น.
ปัญหำสุขภำพทำงจติและทำงกำย.กำรเสพสำรเสพตดิ.พฤตกิรรมทำงเพศที่มคีวำมเสี่ยง.และโอกำสในกำรท�ำมำหำกนิ

 ■ กระทรวงมีกำรจัดสรรเงินงบประมำณเพื่อโครงกำรกำรพัฒนำ.กำรป้องกัน.และกำรแทรกแซงที่เกี่ยวข้องหรือริเริ่ม 
โดยเยำวชนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่.หำกม.ีโปรดอธบิำย

 ■ มกีำรประมำณกำรควำมถี่ของกำรเกดิปัญหำคนเร่ร่อนในหมู่เยำวชนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ มพีื้นที่พักพงิและที่อยู่อำศัยส�ำหรับเยำวชนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่
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ค�าถามต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง :

 ■ มีกฎหมำยคนเข้ำเมือง.นโยบำยหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่จ�ำกัด.มุ่งเป้ำโจมตี.หรือท�ำให้ผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. 
ไม่ว่ำจะเป็นประชำชน.ผู้มำเยี่ยมเยอืน.หรอืแรงงำนข้ำมชำตเิสยีเปรยีบหรอืไม่

ค�าถามต่อฝ่ายตุลาการ:

 ■ สมำชิกทั้งหมดของฝ่ำยตุลำกำรได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน.และสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
หรอืไม่

 ■ ผู้พิพำกษำทั้งหมดจ�ำเป็นต้องจัดกำรกับอำชญำกรรมควำมเกลียดชัง. ควำมรุนแรง. และกำรเลือกปฏิบัติต่อผู ้ที่มี 
ควำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

 ■ ระดับของควำมเป็นธรรมในกำรพจิำรณำคดใีนศำลเกี่ยวกับสถำนะทำงเพศของผู้ถูกพจิำรณำคดหีรอืไม่

 ■ นักโทษที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ได้รับกำรปกป้องสทิธมินุษยชนภำยในเรอืนจ�ำและสถำนที่คุมขังอย่ำงไร

 ■ มมีำตรฐำนในกำรตัดสนิคดหีรอืหลักนติศิำสตร์เกี่ยวกับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืไม่

ค�าถามส�าหรับรัฐสภา :

 ■ มกีำรสะท้อนและน�ำเสนอเกี่ยวกับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในองค์กรนติบิัญญัตอิย่ำงไร

 ■ รัฐสภำใช้มำตรกำรใดเพื่อให้แน่ใจว่ำรัฐสภำเป็นสถำนที่ที่ปลอดภัยส�ำหรับผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในกำรท�ำงำน

 ■ รัฐสภำได้มีกำรพัฒนำแผนกำรที่จะปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของคณะกรรมกำรโลกด้ำนเอชไอวีและกฎหมำย. (Global.
Commission.on.HIV.and. the.Law).รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกฎหมำยที่เกี่ยวกับชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำยและ 
คนข้ำมเพศหรอืไม่
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สร้างแรงบนัดาลใจ: ตวัอย่างการด�าเนนิงาน
โดยสมาชกิรฐัสภา 

. สมำชกิรัฐสภำในทุกภูมภิำคของโลก.ก�ำลังเร่งเดนิหน้ำแสวงหำแนวทำงต่ำงๆ.เพื่อพัฒนำสทิธมินุษยชนและกำรมสี่วนร่วม 
ของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. เรื่องรำวต่อไปนี้บอกเล่ำถึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว.ซึ่งมีวิธีกำรและรูปแบบแตกต่ำงกัน.
แนวทำงที่สมำชิกรัฐสภำแต่ละท่ำนใช้.ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรและบริบท.ตัวอย่ำงบำงกรณีอำจสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ในหลำยประเทศ.ในขณะที่บำงกรณีอำจน�ำมำประยุกต์ใช้ได้กับบำงประเทศเท่ำนั้น.มิใช่ว่ำทุกวิธีจะใช้ได้ผลหรือ
เหมำะสมกับสมำชกิรัฐสภำทุกท่ำนในกำรน�ำไปทดลองใช้

. มตีวัอย่ำงหลำยกรณทีีส่ะท้อนให้เหน็ว่ำ.สมำชกิรฐัสภำสำมำรถได้ประโยชน์จำกกำรสื่อสำรกับหน่วยงำนภำคประชำสงัคม
ที่ให้บริกำรผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติของคนกลุ่มนี้มีควำมส�ำคัญยิ่งต่อ
กำรท�ำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัควำมท้ำทำยและควำมต้องกำรของบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศและบรบิทดงักล่ำว.ซึง่จะท�ำให้
สมำชกิรัฐสภำสำมำรถออกกฎหมำยให้สอดคล้องได้.

. ตัวอย่ำงเหล่ำนี้มีเป้ำหมำยเพื่อจุดประกำยควำมคิดและสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่สมำชิกรัฐสภำในกำรสร้ำงกรอบ 
กำรด�ำเนนิงำนในบรบิทของท้องถิน่ตวัเอง.และแสวงหำภำคเีครอืข่ำยทีส่�ำคญัเพือ่ท�ำงำนร่วมกนัให้เกดิควำมก้ำวหน้ำอย่ำงแท้จรงิ.

สนับสนุนให้มีกำรปกป้องสิทธิทำงรัฐธรรมนูญ
ของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 

เนปาล: การก่อตั้งสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญของประเทศเนปาล13

. ชัยชนะอันเป็นประวัติกำรณ์ของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศเนปำลน�ำไปสู่กำรระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งใน
รัฐธรรมนูญของประเทศเนปำลว่ำปกป้องผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเหล่ำนี้จำกกำรเลือกปฏิบัต.ิกำรให้กำรปกป้องกลุ่ม 
ผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นผลมำจำกกำรท�ำงำนร่วมกันของเครือข่ำยภำคประชำสังคม.เช่น.กลุ่ม.Blue.Diamond.Society. 
ซึ่งได้รับควำมสนับสนุนจำก.Multi-Country.South.Asia.Global.Fund.HIV.Programme.และ.UNDP.

. ภำยหลังกำรต่อสู้และกำรรอคอยมำนำนกว่ำ. 7.ปี. รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ได้รับกำรเห็นชอบอย่ำงเป็นทำงกำรจำก
รัฐสภำเนปำลเมื่อวันที่. 16.กันยำยน.2558.และประกำศใช้ในอีก.4.วันให้หลัง.มำตรำ.18.ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้. เกี่ยวกับสิทธ ิ
ควำมเท่ำเทียมกันซึ่งบัญญัติไว้ว่ำกลุ่มคนชำยขอบ.ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.จะไม่ต้องเผชิญกับกำรเลือกปฏิบัติ
จำกภำครัฐและฝ่ำยตุลำกำร.

. นอกจำกนี้.รัฐธรรมนูญยังมมีำตรำที่ระบุว่ำพลเมอืงชำวเนปำลได้รับอนุญำตให้เลอืกว่ำจะให้แสดงอัตลักษณ์ทำงเพศของ
ตนใดบนเอกสำรทำงกำรและผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในกลไกของรัฐและกำรบริกำร
สำธำรณะ.“บนพื้นฐำนของหลักกำรกำรไม่แบ่งแยก”14

13. ตวัอย่ำงนี้.สมำรถอ่ำนเพิม่เตมิได้ในเว็บไซต์ของ.UNDP.แห่งเอเชยีและแปซฟิิก:.www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/article/2015/09/28/enshrining-
the-rights-of-sexual-and-gender-minorities-in-the-constitution-of-nepal.html.

14. “กลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศของเนปำลได้รับสิทธิทำงรัฐธรรมนูญอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียม.เรำจะไม่ถูกตัดออกจำกำรรับบริกำรทำงสังคม.เช่น.ที่อยู่อำศัย.กำรศึกษำ.
กำรจ้ำงงำน.และกำรบรกิำรด้ำนสุขภำพ.อกีต่อไป”.Manisha.Dhakal,.กรรมำกำรบรหิำร.Blue.Diamond.Society.แถลงกำรณ์..“เรำจะให้กำรสนับสนุนผู้ออกนโยบำยต่อไป
เพื่อให้บัญญัตกิฎหมำยดังกล่ำวได้รับกำรน�ำไปปฏบิัติ.และให้แน่ใจว่ำจะมกีำรออกกฎหมำยและนโยบำยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ”
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ตอนนี้  เราสามารถพูดได้ว ่ารัฐธรรมนูญนี้ เป ็น

รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ เรามีพันธะในการปฏิบัติตาม

พันธกรณีระดับชาติและนานาชาติ รัฐธรรมนูญ

ให้การรับรองความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติ  

ในเรือ่งเพศภาวะ และวถิทีางเพศ แต่ยงัรวมถงึพ้ืนฐาน

ด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่น ศาสนา เช้ือชาติ ชนช้ัน เผ่าพันธุ์  

ถิ่นก�าเนิด ภาษา สภานะทางกายภาพ ความพิการ 

และอ่ืนๆ ประเทศเนปาลมคีวามหลากหลายทางสงัคม 

วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และศาสนา เราจะต้องรับรอง

และปกป้องสิทธิของทุกคนและให้โอกาสเพ่ือให้ชุมชน

ต่างๆ มีความเข้มแข็ง ผมอยากเน้นย�้าบทบาทอัน

ส�าคัญขององค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(ได้แก่(NGO และ INGO) ในกระบวนการนี้

– Ramesh Lekhak สมาชิกรัฐสภาเนปาล 
และสมาชิกเครือข่ายพีจีเอ 1 ตุลาคม 2558

. กำรท�ำงำนร่วมกันของภำคีเครือข่ำยช่วยให้รัฐธรรมนูญ
นี้เกดิขึ้นจรงิได้อย่ำงไร.Blue.Diamond.Society.ภำยใต้โครงกำร.
Multi-Country.South.Asia.Global.Fund.HIV.Programme.ได้
สร้ำงควำมตระหนักและควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคคลส�ำคัญที่
เกีย่วขอ้งกบักระบวนกำรรำ่งรฐัธรรมนญู.Blue.Diamond.Society.
ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัค�ำศพัท์เฉพำะและข้อมลูด้ำนสทิธมินุษยชนของ
ผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.กจิกรรมทีส่มำชกิรฐัสภำได้มส่ีวน
ร่วมได้แก่.:

 ■ ในเดอืนกรกฎำคม.2558.มกีำรจัดประชุมเชงิปฏบิัตกิำร
ขึ้น.5.งำน.–. โดยงำนสัมมนำแต่ละงำนจัดในแต่ละเขต
กำรพัฒนำของเนปำล.–. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ.กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ในครัง้นี้มผีู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ.100.คน.ซึ่งเป็นตัวแทนจำก
กลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.โดยพวกเขำเหล่ำนี้
ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำข้อเสนอแนะต่ำงๆ.ชองชุมชน.
จำกนั้น.สมำชิกสภำร่ำงรัฐธรรมนูญกว่ำ. 100.คนทั่ว
ประเทศได้รบัข้อเสนอดงักล่ำวผ่ำนควำมพยำยำมในกำร
สนับสนุนร่วมกัน15

 ■ ในเดอืนกมุภำพนัธ์.2558.กำรประชุมหำรอืด้ำนสทิธแิละ
สุขภำพของคนข้ำมเพศชำวฮิจรำได้เปิดโอกำสให้ชุมชน
คนข้ำมเพศและชำวฮจิรำได้แสดงออกถงึปัญหำอุปสรรค
และมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยเชิงสร้ำงสรรค์.ร่วมกับ 
ผู้ออกกฎหมำยและผู้ก�ำหนดนโยบำย.กำรประชุมหำรือ
ครั้งนี้ริเริ่มขึ้นโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำรสนเทศ
และกำรสือ่สำร.และสมำชกิสภำร่ำงรฐัธรรมนญูอกี.2.คน 
ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นผู้เข้ำร่วมอภปิรำย16

 ■ เมื่อเดือนสิงหำคม.2557.ได้มีกำรจัดประชุมระดับชำติ
เพือ่พจิำรณำปัญหำและอปุสรรคซึง่กลุ่มผู้มคีวำมหลำก
หลำยทำงเพศต่ำงๆ.ต้องเผชิญในกำรเข้ำถึงบริกำร
ด้ำนสุขภำพ.กำรจ้ำงงำน.และกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม. 
มีผู ้เข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำ. 200.คนจำกทั่วประเทศ. 
ซึ่งประกอบด้วยผู ้แทนจำกกระทรวงสตรี. เด็กและ
สวัสดิกำรสังคม.คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ.
กระทรวงมหำดไทย.กระทรวงสำธำรณสุข.และ.สมำชกิ
สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ.ภำคประชำสังคม.และ.หน่วยงำน
รำชกำรท้องถิ่น17

15. www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights-of-sexual-and-gender-minorities-in-the-constitution-of-nepal.html..
16. www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/05/transgender-and-hijra-activists-call-for-improved-health-living- 

conditions-and-enabling-legal-environment/.
17. http://bds.org.np/wp-content/uploads/2014/09/Press-Release-National-Consultation-Meeting-FINAL-140903.pdf.
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 ■ เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์.2557.มกีำรจดักำรประชุมเชงิปฏบัิตกิำรด้ำนกำรมส่ีวนร่วมด้ำนสทิธขิองกลุม่ผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศในรฐัธรรมนญู.โดยมผีูเ้ข้ำร่วมจำกคณะกรรมกำรสทิธมินษุยชนแห่งชำต.ิรวมถงึผูแ้ทนจำกส�ำนกังำนระดบัภมูภิำค
และอนุภูมภิำค

. กำรท�ำงำนดงักล่ำวมหีลกัฐำนสนับสนนุจำกกำรศกึษำเมือ่ปี.255718.ของ.Blue.Diamond.Society,.UNDP.และ.The.Williams.
Institute.ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวพบว่ำ.กำรเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศเนปำลและบัญญัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน 
กำรเลอืกปฏบิัตไิม่สำมำรถปกป้องผู้มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศได้อย่ำงพอเพยีง

. กำรยกให้เรื่องดังกล่ำวอยู่ในสำยตำสำธำรณะเป็นควำมพยำยำมหลักของ.Blue.Diamond.Society.องค์กรดังกล่ำว 
ได้จัดงำน.“Pride”.ประจ�ำปีติดต่อกันหลำยปีเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงควำมต้องกำรด้ำนสิทธิของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ให้ได้รับกำรรับรองในรัฐธรรมนูญ

ตูนิเซีย: สิทธิตามรัฐธรรมนูญสร้างเส้นทางแก่ภาคประชาสังคมในการด�าเนินการด้านการปฏิรูปกฎหมาย 
และสังคมให้ก้าวหน้า 

. กำรกล่ำวถงึประเดน็เกีย่วกบัผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และสทิธขิองพวกเขำยงัคงเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนส�ำหรับหลำย
คนในประเทศตนูเิซยี.อย่ำงไรกต็ำม.ปัจจบุนั.สมำชกิสภำร่ำงรฐัธรรมนญู.ผูแ้ทนรฐับำล.และองค์กรพฒันำเอกชน.ต่ำงมส่ีวนส�ำคญั
อย่ำงยิ่งต่อกำรท�ำให้เกิดกำรอภิปรำยสำธำรณะเกี่ยวกับกำรปกป้องสิทธิและกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.
กำรอภปิรำยดังกล่ำวเปิดกว้ำงมำกขึ้นภำยหลังจำกกำรรประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่.ในปี.2557

. สภำร่ำงรัฐธรรมนูญเข้ำสู่กระบวนกำรหำรอืเพื่อชี้แจงกระบวนกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ.จำกกระบวนกำรหำรอืนี้.รัฐธรรมนูญ 
ดังกล่ำวจึงประกอบด้วยประเด็นด้ำนสิทธิและเสรีภำพ.ตลอดจนกำรปกป้อง. “ควำมเป็นส่วนตัว”. (มำตรำ.24).และสิทธิใน. 
“ศักดิ์ศรีและบูรณภำพทำงร่ำงกำย. (“dignity.and.physical. integrity”).และกำรห้ำมมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงพลเมือง. 
(มำตรำ.21).และ.“กำรทรมำนทำงร่ำงกำยและศลีธรรม”.(มำตรำ.23).

. ในเดือนกันยำยน.2558.ระหว่ำงกำรให้สัมภำษณ์แก่สื่อมวลชน.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม. (ซึ่งภำยหลังถูกปลด
จำกต�ำแหน่ง).ได้กล่ำวถึงควำมส�ำคัญของเสรีภำพและควำมเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล.รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมท่ำน
นี้ได้กล่ำวถงึควำมเป็นไปได้ในกำรถอดถอนมำตรำ.230.ของประมวลกฎหมำยอำญำตูนเิซยี.ซึ่งลงวันที่ไว้ล่วงหน้ำในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี.2557.และก�ำหนดโทษแก่กำรกระท�ำทำงเพศหลำยประกำร.รวมถงึกำรมเีพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนักและกำรมเีพศสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้หญงิด้วยกัน

. ถงึแม้ว่ำ.มำตรำ.230.ยังไม่ถูกถอดถอน.แต่มคีวำมก้ำวหน้ำบำงประกำร.คอื.ในปี.2558.มกีำรก่อตัง้องค์กรพัฒนำเอกชน.
ชื่อ.Shams.Association.โดยจุดมุ่งหมำยขององค์กรดังกล่ำวได้แก่.กำรต่อสู้เพื่อไม่ให้มีกำรก�ำหนดกำรรักเพศเดียวกันในตูนิเซีย
เป็นกำรกระท�ำที่ผดิกฎหมำย.เมื่อมกีำรประกำศค�ำสั่งในปี.2559.ให้ระงับกำรด�ำเนนิกจิกรรมของ.Shams.Association.ผู้แทนจำก
ภำคประชำสังคมระดบัประเทศและระดบัสำกลออกมำต่อต้ำน.โดยระบวุ่ำกำรระงบักำรด�ำเนนิกจิกรรมขององค์กรดงักล่ำวเป็นกำร
คุกคำมเสรีภำพกำรรวมตัวในตูนิเซีย.สมำคม.Shams.ได้ยื่นอุทธรณ์. เอำชนะคดี.และสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมต่อได้.กำรพุ่งเป้ำ
โจมตสีมำคม.Shams.Association.ได้รบัควำมสนใจจำกสือ่มวลชนอนัน�ำไปสูก่ำรออกแถลงกำรณ์สำธำรณะมำกมำย.มกีำรรวมตัว 
ของภำคประชำสังคมของตูนิเซีย.ซึ่งเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนสมำคม.Shams.Association.และควำมพยำยำมในกำรถอดถอน 
มำตรำ.230.ที่ก�ำลังด�ำเนนิอยู่.แม้ไม่ได้รับควำมสนับสนุนจำกทุกองค์กรก็ตำม

18. Surveying.Nepal's.Sexual.and.Gender.Minorities:.An.Inclusive.Approach..Available.at:.www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/
hiv_aids/surveying-nepal-s-sexual-and-gender-minorities--an-inclusive-app.html.
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ฟิจ:ิ การเคล่ือนไหวของภาคประชาสงัคมเพ่ือให้เกดิการยอมรบัอตัลกัษณ์ทางเพศผ่านการปฏริปูรฐัธรรมนญู
และกฎหมาย

. ในปี.2540.ไม่ถึง.3.ทศวรรษหลังจำกที่ได้รับอิสรภำพ.ฟิจิกลำยเป็นประเทศที่สองของโลก.(ต่อจำกแอฟริกำใต้).ที่ห้ำม 
กำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทำงเพศในรัฐธรรมนูญ.อย่ำงไรก็ตำม. เช่นเดียวกับอดีตประเทศอำณำนิคมอื่นๆ.ของอังกฤษ. 
“กำรร่วมประเวณขีัดต่อค�ำสั่งของธรรมชำต”ิ.และ.“กำรกระท�ำอนำจำรอันต�่ำช้ำ”.ระหว่ำงเพศชำยยังคงเป็นควำมผดิทำงอำญำ.
ในปี.2548.ชำยสองคนถูกพพิำกษำว่ำมคีวำมผดิจำกกำรร่วมประเวณกีันโดยควำมเต็มใจ19.กำรพพิำกษำนี้ถูกล้มล้ำงโดยศำลสูง
ในภำยหลัง.บนพื้นฐำนที่ว่ำกำรพิพำกษำดังกล่ำวขัดแย้งต่อกำรรับรองสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลภำยใต้รัฐธรรมนูญ. 
โดยเหตุกำรณ์ดังกล่ำวน�ำไปสู่กำรไม่ก�ำหนดโทษกำรรักเพศเดยีวกันในประเทศฟิจอิกีต่อไป.

. หลังเหตุกำรณ์รฐัประหำรในปี.2549.มกีำรยบุสภำ.จำกนัน้.รฐัธรรมนูญถกูยกเลกิและ.”รฐับำลชัว่ครำว”.ได้เสนอกฤษฎกีำ
หลำยฉบับเพื่อด�ำเนนิกำรปฏริูปกฎหมำย.ซึ่งประกอบด้วย.1).กฤษฎกีำอำชญำกรรมปี.2552.ซึ่งถอดถอนกฎหมำยที่เลอืกปฏบิัติ
เกี่ยวกับกำรมเีพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนัก.และให้กำรล่วงละเมดิทำงเพศระหว่ำงชำยกับชำยเป็นควำมผดิอำญำ.และ.2).กฤษฎกีำ
สทิธมินุษยชนซึ่งเรยีกร้องเกี่ยวกับกำรเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ.วถิ.ีทำงเพศ.และควำมทุพพลภำพ.(กำรปกป้องเช่นเดยีวกัน
นี้รวมอยู่ในกฎหมำยกำรจ้ำงงำนสัมพันธ์). ในปี.2554.“กฤษฎีกำว่ำด้วยโรค.HIV/AIDS”.ก�ำหนดกำรปกป้องอื่นๆ. เพื่อต่อต้ำน 
กำรเลอืกปฏบิัต.ิและบัญญัต.ิ57.ของปี.2555.บังคับให้มกีำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่.

. คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ทุกภำคส่วนของสังคมส่งค�ำร้อง. และภำคสังคม. เครือข่ำยสิทธิมนุษยชน.
และกลุ่มผู้เคลื่อนไหวเรื่องผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.หน่วยงำนวิชำกำร.และนักกฎหมำย.ร่วมกันใช้พื้นที่ทำงกำรเมืองใน 
กำรเตรยีมเอกสำรหลกัฐำนเพือ่ส่งให้แก่คณะกรรมกำรร่ำงรฐัธรรมนญู.ภำคประชำสงัคมต้องกำรให้มบีทบญัญตัด้ิำนกำรต่อต้ำน
กำรเลอืกปฏบัิตขิองรฐัธรรมนญูปี.2540.ตำมเดมิ.ตลอดจนกำรเพิม่ประเดน็ด้ำนกำรปกป้องอตัลกัษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออก
ทำงเพศ.องค์กำรสหประชำชำตสินับสนุนให้มกีระบวนกำรปรกึษำหำรอืทำงรัฐธรรมนูญแบบมสี่วนร่วมและให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ได้ร่วมหำรอืด้วย.กำรยืน่ค�ำร้องขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนและข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยทีม่ำจำกองค์กำรสหประชำชำต.ิภำคประชำสงัคม. 
และองค์กรภำคอีื่นๆ.ได้แก่.หลักกำรยอกยำกำร์ตำ.(Yogyakarta.Principles).ข้อเสนอแนะจำก.Global.Commission.on.HIV.and.
the.Law.ถ้อยแถลงของนำยบันคีมุน.อดีตเลขำธิกำรสหประชำชำติ.และสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนสำกล.ร่วมกับหลักฐำนของ 
กำรเลือกปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน. (ควำมรุนแรง).และผลกระทบต่อควำมเสี่ยงทำงสุขภำพ. (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เกี่ยวกับโรคเอชไอวเีอดส์และสุขภำพจติ).

. ควำมพยำยำมร่วมกนัของทกุฝ่ำยก่อให้เกดิผลในปี.2556.นัน่คอืกำรประกำศใช้รฐัธรรมนญูทีม่บีทบญัญตัด้ิำนกำรต่อต้ำน
กำรเลอืกปฏบิัต.ิซึ่งกล่ำวถงึ.“วถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศ.และกำรแสดงออกทำงเพศ”.โดยเฉพำะ.หลังจำกที่ได้มกีำรประกำศ
ใช้รฐัธรรมนูญฉบบันี้.กำรพดูถงึและกำรอภปิรำยเกีย่วกับผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศในฟิจทิ�ำได้ง่ำยและมคีวำมเปิดเผยมำกขึ้น.
ในช่วงปลำยปี.2557.กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้ำนผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่องค์กำรสหประชำชำตไิด้รับเชญิให้
เป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำนในหัวข้อ.“อัตลักษณ์ทำงเพศและกฎหมำย”.ณ.งำนประชุมอัยกำรสูงสุด.(Attorney.General’s.Conference).
ประจ�ำปี.ในงำนดงักล่ำว.Shivana.Singh.นกัเคลือ่นไหวของกลุม่คนข้ำมเพศนอกจำกกล่ำวถงึกำรเลอืกปฏบัิตแิละกำรทำรุณอย่ำง
ต่อเนื่องซึ่งบำงกรณกีระท�ำโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐแล้ว.ยังกล่ำวถงึรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ำเป็น.“ชัยชนะของชำวฟิจทิุกคน”.และเน้นย�ำ้
ถงึควำมจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับสทิธกิำรรับรองทำงกฎหมำยของคนข้ำมเพศ.

. ปีต่อมำ.(2558).บุคคลสำธำรณะที่เป็นที่รู้จัก.เช่น.ประธำนำธบิดี.รักษำกำรนำยกรัฐมนตร.ีและผู้น�ำของโบสถ์.Methodist.
Church.แห่งฟิจ.ิได้กล่ำวถ้อยแถลงซึ่งทรงพลังและจูงใจ.ที่งำนเปิดตัวโครงกำรรณรงค์.United.Nations.Free.&.Equal.ในแปซฟิิค.
ประธำนำธบิด.ีRatu.Epeli.Nailatikau.แถลงว่ำ.“กฎหมำยเพยีงอย่ำงเดยีวไม่เพยีงพอ.ผมขอให้ทุกคนในแปซฟิิกร่วมแรงร่วมใจให้
เกิดควำมเท่ำเทียม.หำกเรำร่วมมือกัน. เรำจะสำมำรถหยุดยั้งกำรรังแก.ควำมรุนแรง.และ.กำรเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่ำงๆ.ต่อ
มนุษย์เพยีงเพรำะสิ่งที่เขำเป็นหรอืคนที่เขำรัก”.

19. Nadan.v.The.State.and.McCoskar.v.The.State.
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. ทัศนคติและกำรยอมรับสิทธิอันเท่ำเทียมของผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเริ่มมีเพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำๆ.ดังจะเห็นได้จำกสื่อ
และผลกำรส�ำรวจทัศนคติกลุ่มคนรุ่นใหม่.อย่ำงไรก็ตำม.ควำมตึงเครียดยังคงมีอยู่.กำรเลือกปฏิบัติและควำมเกลียดกลัวคนรัก
เพศเดยีวกันยังคงเกดิขึ้น.โดยเห็นได้จำกกำรยกเลกิกำรเดนิขบวน.‘Gay.Pride’.โดยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ.ในปี.2558.และกำรที่ศำลสูง
ปฏเิสธค�ำร้องของหญงิข้ำมเพศที่ขอให้เปลี่ยนแปลงสูตบิัตรเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ทำงเพศของตน.

. ประเด็นดังกล่ำวในประเทศฟิจิ.สะท้อนให้เห็นว่ำควำมก้ำวหน้ำด้ำนสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. 
ไม่ได้เกดิขึ้นอย่ำงทันท.ีแต่เป็นกำรร่วมมอืกันของหลำยฝ่ำย.โดยมยีุทธศำสตร์อันยั่งยนื.ซึ่งจ�ำเป็นต่อกำรสนับสนุนกำรด�ำเนนิกำร
ดังกล่ำว

สมำชิกรัฐสภำผู้ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง

อาร์เจนตินา: จากกฎหมายความเสมอภาค
ด้านการแต่งงานสู่กฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศ – 
ความภาคภูมิใจของประเทศ 

. ควำมก้ำวหน้ำที่ส�ำคัญของประเทศที่เกิดในช่วงต้น
ศตวรรษที.่21.ส่งผลให้องค์กรกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศในอำร์เจนตนิำตืน่ตวัในกำรต่อสู้เพือ่สทิธพิลเมอืงของ
กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในประเทศ.กำรต่อสู้
ดังกล่ำวประกอบด้วย.ก).กำรรับแผนปฏิบัติกำรระดับชำติว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรเลอืกปฏบิตั.ิซึง่มบีททีก่ล่ำวถงึควำมหลำก
หลำยทำงเพศและนโยบำยสำธำรณะที่มีลักษณะก้ำวหน้ำ.
รวมถึงกำรรับรองสิทธิครอบครัวเพศเดียวกันให้เท่ำเทียมกับ
สทิธทิี่ครอบครัวทั่วไปมี.ข).กำรถอดถอนกฎหมำยที่สนับสนุน
กำรละเว้นโทษให้แก่กำรกระท�ำที่เกิดขึ้นระหว่ำงที่ประเทศอยู่
ภำยใต้กำรปกครองระบอบเผด็จกำร.และ.ค).กำรรับรองกำร
แต่งงำนอย่ำงเท่ำเทียมและกฎหมำยรับรองอัตลักษณ์ทำง
เพศในสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีโบสถ์คำทอลิกอันเข้มแข็งเช่น
เดยีวกันกับอำร์เจนตนิำ

. ในบริบทนี้เองที่สหพันธรัฐผู้มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศประเทศอำร์เจนติน่ำถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี.2548.ทำงสหพัน
ธรัฐฯร่วมกับ.สมำคมผู้แต่งกำยข้ำมเพศ.บุคคลข้ำมเพศ.และ.
คนข้ำมเพศประเทศอำร์เจนติน่ำ. [Argentinian.Association.
of.Transvestites,.Transsexuals.and.Transgender. (ATTTA)].
เรยีกร้อง:.ก).กำรออกกฎหมำยรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศและ
กฎหมำยกำรแต่งงำนอย่ำงเท่ำเทยีม.ข).กำรถอดถอนกฎหมำย
ที่ก�ำหนดให้กำรรักเพศเดียวกันและกำรแต่งกำยข้ำมเพศเป็น
โทษทำงอำญำ.ค).กำรเพิ่มประเด็นควำมหลำกหลำยทำงเพศในหลักสูตรเพศศึกษำแบบเข้มข้น.และ.ง).กำรรับรองกฎหมำยต่อ
ต้ำนกำรเลือกปฏิบัติฉบับใหม่.ยุทธศำตร์ที่วำงไว้ส�ำหรับข้อเรียกร้องเหล่ำนี้นับว่ำดีและง่ำย.นั่นคือ.กำรด�ำเนินกำรโดยทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง.

หลงัจากวกิฤตทิางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืงอนัร้ายแรง 

ซึ่งส่งเสริมให้มีการอภิปรายอย่างเข้มข้นในประเด็นด้าน

สงัคมและสทิธต่ิางๆ ส่งผลให้สงัคมอาร์เจนตนิาเริม่เปิดกว้าง

ต่อการตั้งค�าถามต่อสถาบันหลักมากข้ึนแทนที่การให้ 

การรับรองสิทธิ ความก้าวหน้าด้านการยอมรับการ

แต่งงานที่เท่าเทียมนับเป็นความภูมิใจระดับชาติส่งผลให้

นกัการเมอืงหลายคนเปลีย่นจดุยนืเรือ่งความหลากหลาย  

ดังนั้น กฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศจึงไม่มีผู ้

คัดค้าน 

– María Rachid สมาชิกรัฐสภาแห่งกรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา
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. กฎหมำยกำรแต่งงำนอย่ำงเท่ำเทียมเป็นประเด็นที่
ถูกคัดค้ำนน้อยที่สุด. จึงถูกเลือกให้เป็นหัวข้อหลักในกำร
จัดกำรรณรงค์สำธำรณะซึ่งเป็นประตูน�ำไปสู่กำรเสนอและ
ผ่ำนกฎหมำยรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศ.ภำคประชำสังคมได้
ก�ำหนดยุทธศำสตร์เฉพำะให้แต่ละอ�ำนำจรัฐ. เช่นเดียวกับ
สื่อมวลชนและสถำบันทำงสังคมอื่นๆ.

. ยทุธศำสตร์.ซึง่มุง่ไปทีอ่�ำนำจด้ำนนติบัิญญตั.ิประกอบ
ด้วย.กำรร่ำงกำรเสนอกฎหมำยกำรแต่งงำนและอัตลักษณ์
ทำงเพศทีเ่ท่ำเทยีม.ร่ำงบญัญตัฉิบบัแรกเกีย่วกบักำรแต่งงำน
ทีเ่ท่ำเทยีมได้รบักำรเสนอในปี.2548.กฎหมำยด้ำนอตัลกัษณ์
ทำงเพศ. เสนอในปี.2550.กำรเสนอกฎหมำยทั้งสองฉบับนี้ 
มลีำยเซ็นของผูแ้ทนจำกฝ่ำยกำรเมอืงทีเ่ป็นตวัแทนในรฐัสภำ
อย่ำงน้อยหนึ่งคน

. สิ่งส�ำคัญคือกำรที่รัฐมนตรีทุกคนจะให้กำรสนับสนุน
และมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน.มีกำรจัดประชุมต่ำงๆ. โดย
รฐัมนตรแีละเลขำนุกำรผู้มสี่วนเกีย่วข้องกบัประเด็นดงักล่ำว.
จำกนั้น.รัฐมนตรีท่ำนอื่นๆ.จะได้รับกำรติดต่อผ่ำนทำงกลุ่ม
รัฐมนตรีและเลขำนุกำรดังกล่ำวในรูปแบบ.snowball.effect.
น�ำไปสู่กำรประชุมร่วมกับประธำนคณะรัฐมนตรใีนที่สุด.

. คณะท�ำงำนสองกลุ่มได้รับกำรแต่งตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสรมิ
ให้มีกำรหำรือระหว่ำงสมำชิกรัฐสภำอย่ำงต่อเนื่อง.อันได้แก่.
คณะท�ำงำนของพรรคกำรเมอืง.และคณะท�ำงำนของสมำชกิ
รัฐสภำเพื่อกฎหมำยกำรแต่งงำนที่เท่ำเทียม.และกำรรับรอง
อตัลกัษณ์ทำงเพศ.คณะท�ำงำนทัง้สองกลุ่มมจุีดประสงค์เพือ่
รวบรวมกำรสนับสนุนร่ำงบัญญัติทั้งสองภำยในกลุ่มสมำชิก
รัฐสภำซึ่งเป็นผู้แทนจำกพรรคกำรเมืองต่ำงๆ.กลุ่มที่สอง
ประกอบด้วยสมำชกิทีเ่ป็นนกักำรเมอืงรุน่ใหม่และนกัรณรงค์
สทิธสิตรเีป็นส่วนใหญ่.ซึง่กลำยเป็นพนัธมติรและสนบัสนนุให้
สมำชิกรัฐสภำจำกพรรคกำรเมืองของตนสนับสนุนประเด็น 
ดังกล่ำว

. นอกจำกนี้.ยงัมแีผนให้กำรสนับสนนุ.ซึง่ได้รบักำรเหน็
ชอบร่วมกับองค์กรด้ำนกลุ่มผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ในประเทศอื่นๆ.กล่ำวคือ. เมื่อประธำนำธิบดีอำร์เจนตินำมี
ภำรกจิเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ.องค์กรเหล่ำนี้เรยีกร้อง
ที่จะเข้ำพบและรับฟังควำมคดิเห็นจำกประธำนำธบิด.ีและใช้
โอกำสนี้ในกำรสนบัสนนุกำรแต่งงำนทีเ่ท่ำเทยีมและกฎหมำย
รับรองอัตลักษณ์ทำงเพศในประเทศอำร์เจนตนิำ

. ยุทธศำสตร์ส�ำหรับฝ่ำยตุลำกำรมักมุ่งเน้นไปยังกำร
ด�ำเนินคดีเชิงยุทธศำสตร์.กว่ำ. 100.คดีที่เกี่ยวข้องกับกำร
แต่งงำนที่เท่ำเทียมและกว่ำ.100.คด.ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำง
เพศถูกฟ้องในชั้นศำล.หน่วยงำนยุติธรรมได้รับเชิญให้ตัดสิน
ว่ำกำรปฏิเสธอัตลักษณ์ของคนข้ำมเพศขัดต่อบทบัญญัติ
ด้ำนนิติศำสตร์สองประกำร.ในอำร์เจนตินำหรือไม่.อันได้แก่. 
สิทธิกำรด�ำรงชีวิตด้วยตนเองและสิทธิด้ำนอัตลักษณ์ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ได ้รับกำรบัญญัติโดยหลักนิติศำสตร์ของ
อำร์เจนตนิำ.ให้เป็น.“สทิธกิำรเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่คนอื่น”.

. คดีที่ฟ ้องศำลดังกล่ำวท�ำให้เกิดกำรโต้เถียงใน 
สภำคองเกรส.ในขณะเดียวกัน.คดีเหล่ำนี้นับเป็นกำรสร้ำง
โอกำสในกำรแบ่งปันเรื่องรำว. “ชีวิตจริง”. ของพลเมือง 
ซึง่ต้องกำรกำรยอมรบัในกำรแต่งงำนและอัตลกัษณ์ทำงเพศ
ของตน.หน่วยงำนยุติธรรมแถลงว่ำสิทธิของบุคคลด้ำนอัต
ลักษณ์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรแสดงเจตจ�ำนงค์ไม่ใช่
ปัจจัยภำยนอกอื่นๆ. เช่น.รำยงำนทำงกำรแพทย์.ค�ำให้กำร
ของพยำน.ฯลฯ.ถ้อยแถลงของหน่วยงำนยตุธิรรมยงัเน้นย�ำ้ว่ำ. 
ขัน้ตอนกำรเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำยควร
เป็นเรื่องที่ง่ำยและเป็นกระบวนกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ.
ซึ่งใช้เพยีงเจตจ�ำนงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง.อนึ่ง.มุมมองดังกล่ำว
ได้รับกำรบรรจุในกฎหมำยอกีด้วย.

. สมำพันธ์.LGBTI.และ.ATTTA.ประสบควำมส�ำเร็จใน
กำรสร้ำงพันธมติรกับสื่อมวลชน.ผู้สื่อข่ำวและผู้ประกำศข่ำว
ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุประเดน็ดงักล่ำว.จะได้น�ำเสนอข่ำวและเรือ่ง
รำวต่ำงๆ.ของบคุคลที่เกีย่วข้องกับกระบวนกำรทำงกฎหมำย.
ได้มีกำรจัดท�ำค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้สื่อข่ำวเกี่ยวกับกฎหมำย
กำรรบัรองอตัลกัษณ์ทำงเพศ.เพือ่ใช้เป็นกลไกในกำรส่งเสรมิ
ข้อควำมเชิงบวกแก่สังคม.กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันใกล้ชิด
กับสื่อมวลชนเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมอันพึง
ประสงค์แก่กฎหมำยกำรแต่งงำนที่เท่ำเทียมและกฎหมำย
รับรองอัตลักษณ์ทำงเพศในพื้นที่สำธำรณะ.

. หลำยปีแห่งกำรเคลื่อนไหวอย่ำงจริงจัง. สมำพันธ์.
LGBT. และ. ATTTA. ได้รวบรวมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเพิม่ขึ้นเป็นล�ำดบัในกำรต่อสูค้รัง้นี้.เช่น.สมำชกิ
สหภำพแรงงำน.มหำวทิยำลัย.นกัวชิำกำร.ศนูย์นกัศกึษำ.บคุคล
สำธำรณะ.สื่อมวลชน.นักดนตรี.ศิลปิน.และสมำชิกองค์กร
ควำมเชื่อต่ำงๆ. (เช่น.คำทอลิก.อีวำนเจลิคัล.และศำสนำ 
แคนดอมเบล.(Candomblé)20.ผูแ้ทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ.ของสงัคม 
เหล่ำนี้สนับสนุนร่ำงกฎหมำยนี้อย่ำงกว้ำงขวำง.ซึ่งเป็นกำร 
รวมกลุม่กนัเพือ่เป้ำประสงค์เดยีวกนัและรวมเป็นเสยีงเดยีวกนั20. Candomblé.เป็นศำสนำที่มพีื้นฐำนควำมเชื่อของชำวแอฟรกิัน.

. ซึ่งเป็นที่นยิมในประเทศแถบละตนิอมเรกิำ
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. กำรเรียกร้องดังกล่ำว.ประสบควำมส�ำเร็จเมื่อกฎหมำยกำรแต่งงำนอันเท่ำเทียมได้รับกำรเห็นชอบในเดือนกรกฎำคมปี.
2553.กำรรณรงค์เพือ่เรยีกร้องให้เห็นชอบกฎหมำยอตัลกัษณ์ทำงเพศเริม่ต้นขึ้นทนัที.โดยมหีวัหน้ำคณะรฐัมนตรลีงนำมสนบัสนุน
ร่ำงกฎหมำยนี้เป็นคนแรก.เป็นอกีครัง้หนึ่งที่มคีวำมส�ำเร็จเกดิขึ้น.กฎหมำยอัตลักษณ์ทำงเพศได้รับควำมเห็นชอบจำกวุฒสิภำใน
เดอืนพฤษภำคม.ปี.2555.กรณกีฎหมำยดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์

. กฎหมำยทั้งสองฉบับได้เปลี่ยนชีวิตคนจ�ำนวนมำกไปโดยสิ้นเชิง.จำกกำรศึกษำพบว่ำ.หลังจำกกำรเห็นชอบกฎหมำย 
อัตลักษณ์ทำงเพศ.ร้อยละ.70.ของผู้หญิงข้ำมเพศรำยงำนว่ำไม่ได้ถูกตีตรำในทำงลบหรือต้องเผชิญกำรเลือกปฏิบัติจำกกำรรับ
บรกิำรด้ำนสุขภำพอกี.หญงิข้ำมเพศจ�ำนวน.1.ใน.10.คน.และชำยข้ำมเพศจ�ำนวน.3.ใน.10.คน.กลับไปเรยีนที่โรงเรยีนตำมเดมิจน
ส�ำเร็จกำรศกึษำ.หญงิข้ำมเพศจ�ำนวน.3.ใน.10.คน.และชำยข้ำมเพศจ�ำนวน.6.ใน.10.คน.เริ่มหำงำนท�ำ.แต่ที่ส�ำคัญที่สุด.ทุกคน
รำยงำนว่ำมคีวำมมั่นใจในตัวเองและมคีวำมสุขมำกขึ้นจำกกำร.“เป็นตัวของตัวเอง.ไม่ใช่กำรเป็นคนอื่น”

สหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา: พรรคการเมืองสตรีท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือผลักดัน
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยใช้วิธีการฉุกเฉิน

. ในปี.2557.สหพันธรัฐบอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีำ.(FBiH)21.ยังคงเป็นหน่วยกำรบรหิำรเดยีวในบอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีำที่
ไม่ได้รวมอำชญำกรรมที่เกดิจำกควำมเกลยีดชังในประมวลกฎหมำยอำญำ

. พรรคกำรเมอืงสตรขีองสมำชกิรฐัสภำของสภำผูแ้ทนรำษฎรใน.FBiH.ร่วมมอือย่ำงแขง็ขนักบัศนูย์เปิดซำรำเจโว.ในนำมของ
กลุม่พนัธมติรต่อสูก้บัถ้อยค�ำสร้ำงควำมเกลยีดชงัและอำชญำกรรมทีเ่กดิจำกควำมเกลยีดชงั22.เพือ่ร่ำงกำรแก้ไขประมวลกฎหมำย
อำญำที่จะรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรก่ออำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชังอันมีที่มำจำกวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.
กลุ่มสนับสนุนมุ่งให้เกิดควำมประสำนกันของประมวลกฎหมำยอำญำกฎหมำยและกฎแห่งสหพันธรัฐว่ำด้วยควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงเพศ,.กฎหมำยห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตแิละประมวลกฎหมำยอำญำของเขต.Brcko

. ในปี.2557.พรรคกำรเมืองสตรีร่วมกับกระทรวงยุติธรรมของ.FBiH.ส่งร่ำงกฎหมำยแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำไปยัง
รัฐสภำ.สภำผู้แทนรำษฎรของ.FBiH.รับร่ำงกฎหมำยแก้ไขเพิ่มเติมในปีนั้น.แต่สมัยประชุมของสภำประชำชนของ.FBiH.ที่จะต้อง
รับรองร่ำงกฎหมำยเดียวกันไม่ได้ก�ำหนดไว้ในช่วงปี.2557.กำรเลือกตั้งท่ัวไปของ.FBiH. ถูกจัดขึ้นในปี.2557.ทิ้งให้กระบวนกำร
กำรแก้ไขเพิ่มเตมิต้องเริ่มใหม่ในปี.2558.ในที่สุด.เมื่อวันที่.23.กุมภำพันธ์.2559.ในช่วงกำรประชุมสมัยสำมัญครัง้ที่แปดของสภำ
ผู้แทนนติบิัญญัตใินซำรำเจโว.ร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำถูกน�ำมำใช้โดยผ่ำนกระบวนกำรฉุกเฉนิ

อินเดีย: พระราชบัญญัติสิทธิบุคคลข้ามเพศ

. สภำสูงของรัฐสภำอนิเดยีมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตริ่ำงกฎหมำยที่สมำชกิสภำเสนอในเดอืนเมษำยน.2558.ให้มกีำรปกป้อง
สทิธมินุษยชนของคนข้ำมเพศ.ซึ่งน�ำเสนอโดย.Tiruchi.Siva.พระรำชบัญญัตนิี้มี.58.ค�ำสั่งและกำรประกันสทิธใินกำรศกึษำ.งำน.
ควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิและกำรอยูร่่วมกนัในสงัคม.กฎหมำยนี้ก�ำหนดให้จดัตัง้คณะกรรมกำรกำรจ้ำงงำนระดบัชำตแิละระดบั
รัฐส�ำหรับบุคคลข้ำมเพศและตัง้ศำลพเิศษเพื่อสทิธขิองบุคคลข้ำมเพศ.Siva.ได้พูดกับ.The.Indian.Express.เมื่อวันที่.25.เมษำยน.
2558.ว่ำ. "ผมมีควำมสุขและตื่นเต้นมำก.ผมเห็นพวกเขำถูกเลือกปฏิบัติและวิธีกำรที่พวกเขำจะถูกท�ำร้ำย.ผมคิดว่ำวิธีกำรแก้ไข
เพยีงอย่ำงเดยีวก็คอืโดยวธิกีำรทำงกฎหมำย"

. UNDP.สนับสนุนกระบวนกำรนี้ร่วมกับแนวร่วมภำคประชำสังคม. เช่น.อำสำสมัครบริกำรสุขภำพ. (ผู้รับทุนย่อยของ 
โครงกำรเอชไอวีในประเทศภูมิภำคเอเชียใต้ซึ่งได้รับทุนจำกกองทุนโลก).กำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย.กำรหำรือกับผู้แทนชุมชน
และสมำชิกสภำทั้งระดับรัฐและระดับชำติ.UNDP.และอำสำสมัครบริกำรสุขภำพท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมกระบวนกำร
โดยกำรสนับสนุนกำรอภปิรำยและเรยีกร้องให้สภำล่ำงของรัฐสภำออกกฎหมำยดังกล่ำว

21. สหพันธรัฐบอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีำ.(FBiH).เป็นหนึง่ในสองสถำบนัทำงกำรเมอืงทีร่วมกนัเป็นประเทศบอสเนยี.และ.เฮอร์เซโกวนีำ.อกีสถำบนัทำงกำรเมอืงหนึง่คอื.Republika.Srpska.
22. กลุ่มพันธมติรนี้ประกอบด้วยองค์กรพัฒนำเอกชนทัง้หมด.10.องค์กรในประเทศบอสเนยี.และ.เฮอร์เซโกวนีำ.
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ในฐานะที่เป็นสมาชิก PGA มายาวนาน ผมยินดีที่ ได้

มีส่วนร่วมในการร่างและการแก้ ไขประมวลกฎหมาย

อาญาในประเทศโมซัมบิกที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 ในยุค 

อาณานิคม นอกจากนี้ผมเชื่อว่าการก�าหนดให้บุคคล

มีความผิดทางอาญาเนื่องจากวิถีทางเพศของพวกเขา

เป็นการขัดกับสนธสิญัญาสทิธมินษุยชนสากลและระหว่าง

ภมูภิาคทกุฉบบั ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัใหม่จะน�าไป

สูก่ารเปลีย่นแปลงซึง่เป็นไปตามสภาพการเมอืง เศรษฐกิจ

และสังคมที่ เกิดข้ึนจริงในประเทศโมซัมบิก ผ่านการ 

เปลีย่นแปลงดงักล่าวในประมวลกฎหมายอาญาใหม่ โมซมับกิ 

แสดงให้เหน็ถงึแถลงการณ์ทีแ่ขง็แกร่งและตอกย�า้การต่อสู้

กับการเลอืกปฏบิตัอินัเนือ่งจากวถิทีางเพศและอัตลกัษณ์

ทางเพศ นับเป็นหน้าที่ของทุกชาติที่จะต้องปกป้องและ

จัดหาสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคให้กับคนในชาติ

ทุกคนอย่างเท่าเทียม

– Antonio Niquice, สมาชิกรัฐสภาและสมาชิก PGA ประเทศโมซ้มบิก

โมซัมบิก: การท�าให้ประมวลกฎหมายอาญาทันสมัยช่วยในการยกเลิกกฎหมายยุคอาณานิคม ที่ก�าหนดให้ 
รักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม

. แนวคิดทำงวัฒนธรรมที่ว่ำรักเพศเดียวกัน. ‘ไม่เป็น 
แอฟริกัน’.ถูกปรับเปลี่ยนได้ส�ำเร็จในเดือนกรกฎำคม.2558.
เมือ่รัฐสภำของประเทศโมซัมบกิผ่ำนประมวลกฎหมำยอำญำ
ใหม่ทีย่กเลกิกำรก�ำหนดให้กำรรกัเพศเดยีวกนัเป็นอำชญกรรม

. สมำชิกรัฐสภำบำงท่ำนเห็นว่ำประเด็นนี้เป็นเรื่อง
ส�ำคัญ. เนื่องจำกกำรก�ำหนดให้กำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศ
ด้วยควำมยินยอมระหว่ำงผู้ใหญ่สองคนที่เป็นเพศเดียวกัน
เป็นควำมผิดทำงอำญำ.นับเป็นกำรละเมิดสิทธิควำมเป็น 
ส่วนตัวและเสรีภำพจำกกำรเลือกปฏิบัติ. ซึ่งทั้งสองสิ่งได้
รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสำกลและท�ำให้รัฐตกอยู่ใน
สถำนะแห่งกำรละเมดิภำระผกูพนัในกำรปกป้องสทิธมินษุยชน 
ของคนทุกคน.ตลอดจนกำรละเมิดหลักกำรควำมเสมอภำค
ของบุคคลทุกคนภำยใต้กฎหมำย

. ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรในประเทศโมซัมบิกบอก
เล่ำบทเรียนสองสำมข้อเกี่ยวกับวิธีกำรที่ท�ำให้เกิดควำม
เปลี่ยนแปลงนี้ได้ส�ำเร็จ:

 ■ กำรท�ำงำนร่วมกันและกำรสร้ำงแนวร่วม.สมำชิก
รฐัสภำสำมำรถขอให้องค์กร.เช่น.PGA.หรอืหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วขอ้ง.ตลอดจนหน่วยงำนพหภุำค.ีให้ควำมช่วย
เหลือทำงด้ำนเทคนิคและสร้ำงโอกำสในกำรติดต่อ
กับสมำชกิรัฐสภำในประเทศอื่นๆ.ที่ท�ำงำนเกี่ยวข้อง
กับเรื่องควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืกปฏบิัติ

 ■ สมำชกิรฐัสภำสำมำรถน�ำประสบกำรณ์ของประเทศ
เพือ่นบ้ำนมำช่วยสร้ำงข้อโต้แย้งและให้ตวัอย่ำงทีเ่ป็น
รูปธรรมเพื่อให้เกิดกำรยอมรับสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

 ■ สมำชิกรัฐสภำสำมำรถเริ่มต้นตั้งค�ำถำม.ญัตต.ิ
บทบัญญตั.ิและแถลงกำรณ์ของรฐัสภำ.เพือ่สนบัสนุน 
กำรปฏริปูกฎหมำย.(เช่น.มำตรกำรป้องกนัอำชญำกรรม 
ที่เกดิจำกควำมเกลยีดชัง).และ.กำรยกเลกิควำมผดิ
อำญำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมำย
ทีล้่ำสมยัและไม่สอดคล้องกบักฎหมำยสทิธมินษุยชน
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การสัมมนา PGA เรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติส�าหรับ

สมาชิกรัฐสภาประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน จัดข้ึนในเอลซัลวาดอร์ 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เรียกร้องให้มีการเจรจาในหมู่สมาชิกสภา

นิติบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมที่ท�างาน 

ด้านความหลากหลายทางเพศ เพ่ือตรวจสอบข้อกฎหมายระดับชาติเก่ียวกับ

อัตลักษณ์ทางเพศ อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและการไม่เลือก

ปฏิบัติ แถลงการณ์ San Salvador ได้รับการยอมรับหลังจากนั้นไม่นาน

เอลซัลวาดอร์: การเจรจาระหว่างสมาชิกรัฐสภากับภาคประชาสังคมด้านความหลากหลายทางเพศน�าไปสู่
การเพ่ิมบทลงโทษส�าหรบัการก่ออาชญากรรมทีเ่กดิจากความเกลยีดชังอนัเนือ่งจากวถิทีางเพศและอตัลักษณ์
ทางเพศ

. ควำมรุนแรงต่อสมำชิกในชุมชนที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศและกำรยกเว้นโทษส�ำหรับกำรท�ำร้ำย. 
โดยเฉพำะกำรท�ำร้ำยโดยกลุ่มแก๊งและต�ำรวจ.เป็นปัญหำที่มีมำอย่ำงต่อเนื่องในเอลซัลวำดอร์.ระบบยุติธรรมทำงอำญำยังขำด
กำรรับรู้เกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชังกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศอีกทั้งต้องมีกำรตรวจสอบเรื่อง
นี้ให้มำกขึ้น.ด้วยเหตุนี้บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศจึงมีควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่จะถูกท�ำร้ำยโดยไม่ได้รับกำรชดเชยหรือ 
เยยีวยำใดๆ.บคุคลข้ำมเพศจะตกเป็นเป้ำหมำยของกำรฆำตกรรมทีโ่หดร้ำยมำกกว่ำผูท้ีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศอืน่.ซึง่ส่วนใหญ่ 
จะไม่มกีำรสบืสวนคดเีหล่ำนี้.และส�ำหรับคดทีี่มกีำรสบืสวน.ไม่มคีดใีดเลยที่มกีำรด�ำเนนิคดไีด้ส�ำเร็จ

. ในเดือนกันยำยนปี. 2558. สภำนิติบัญญัติแห ่ง
เอลซัลวำดอร์ได้อนุมัติกำรปฏิรูปประมวลกฎหมำยอำญำ
ในกำรเพิ่มบทลงโทษกำรฆำตกรรม. (มำตรำ.129).และกำร
คุกคำม. (มำตรำ. 155).ที่เกิดจำกควำมเกลียดชังด้วยเหตุ 
แห่งเชื้อชำติ. ชำติพันธุ์.มุมมองทำงกำรเมือง.ศำสนำ. เพศ
สภำพ.อัตลักษณ์และกำรแสดงออกทำงเพศ.วถิทีำงเพศหรอื
สิ่งอื่นใดที่เทียบเท่ำ

. Karla.Avelar.ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรของ.COMCAVIS.
TRANS.ซึ่งเป็นองค์กรด้ำนสิทธิบุคคลที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงเพศของเอลซำวำดอร์.กล่ำวว่ำ. "นี่คือจุดเริ่มต้นของทุก
กำรปฏริูป.ที่เรำจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จในประเทศเล็กๆ.นี้"

. กรณีของประเทศเอลซัลวำดอร์แสดงให้เห็นว่ำ. 
กำรคุม้ครองสทิธขิองกลุม่เสีย่งทัง้หมดโดยรวมถงึวถิทีำงเพศ.
อัตลกัษณ.์และ.กำรแสดงออกทำงเพศ.นบัเป็นวธิกีำรทีด่เีพือ่
ให้แน่ใจว่ำทกุกลุม่จะได้รบักำรคุม้ครอง.กำรรวมประเดน็ต่ำงๆ. 
ทัง้.เชื้อชำติ.ชำตพิันธุ์.ศำสนำ.และ.เพศ.สำมำรถช่วยให้ได้รับ
กำรสนับสนุนเพิ่มจำกภำคส่วนอื่นๆ.ของสังคมอีกทั้งระดม
เสยีงสนับสนุนเพื่อให้เกดิกำรปฏริูป

 
อรุุกวยั: สิทธขิองกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศไดรับัการส่งเสรมิในประเทศทีย่อมรบัประชาธปิไตย
มากขึ้น

. ในอุรุกวัย.กฎหมำยแต่งงำนบุคคลเพศเดียวกันในปี. 2550.ได้รับคะแนนเสียงต�่ำมำกในทั้งสองสภำ.สองปีต่อมำ.มีกำร
ผ่ำนกฎหมำยคุ้มครองเด็กฉบับใหม่.ท�ำให้คู่รักเพศเดียวกันสำมำรถรับบุตรบุญธรรมได้. ในปีเดียวกัน.มีกำรผ่ำนกฎหมำยรับรอง 
อัตลักษณ์ทำงเพศ.(กฎหมำยฉบับที่.18,620).

. หกปีต่อมำในเดอืนเมษำยนปี.2556.อรุกุวัยผ่ำนกฎหมำยกำรแต่งงำนทีเ่ท่ำเทยีม.กฎหมำยฉบบันี้ได้รบัคะแนนเสยีงสนบัสนนุ.
71.คะแนนจำกสภำผู้แทนรำษฎร.23.คะแนนเสียงสนับสนุนและ.8.เสียงคัดค้ำนจำกวุฒิสภำ.กลุ่มประชำสังคมมีควำมพยำยำม
ส่งเสรมิกฎหมำยฉบับนี้มำตัง้แต่ปี.2554.ซี่งร่ำงกฎหมำยฉบับแรกเขยีนโดย.OvejasNegras.(แกะด�ำ).ซึ่งคอืสมำคมกลุ่มบุคคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศระดับชำต.ิ
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การปฏิรูปนี้เป็นขันตอนที่มีความส�าคัญมากในการ

ก้าวสู่การเจรจาแบบเปิดเรื่องสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศและเป็นเครื่องมือที่ใช้บังคับ

รับประกันความเสมอภาคและความเคารพต่อบุคคล

ทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นว่าความรุนแรง ไม่ว่า

ในกรณใีดๆ แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่บนพ้ืนฐานของเกณฑ์

เหล่านี้จะถูกประณามอย่างรุนแรง ฉันมีความยินดีเป็น

อย่างยิ่งที่การประชุม PGA ที่ผ่านมา กับตัวแทนกลุ่ม

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎรเอลซัลวาดอร์ซึ่งในหมู่พวกเขาประกอบ

ไปด้วยผูป้ระสานงานของทัง้สามพรรคการเมอืงทีใ่หญ่

ที่สุด FMLN, GANA และ AREANA ที่มีผลลัพท์ที่ยอด

เยีย่มทีจ่ะสนบัสนนุการผ่านการปฏริปูดงักล่าว การเปิด

การประชมุนีจ้ะท�าให้สมาชิกรฐัสภาใกล้ชิดกับประชาชน

และรับรู้ความต้องการของพวกเขามากขึ้น

– Berta Sanseverino ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรอุรุกวัย และ สมาชิกผู้บริหาร PGA

. กำรออกกฎหมำยกำรแต่งงำนที่เท่ำเทียมใช้เวลำ
กว่ำสำมปีเนื่องจำกต้องผ่ำนกำรแก้ไขอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน
โดยกลุ่มนักกฎหมำยที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมำธิกำร
รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมำยแพ่ง.นักกฎหมำยปรับปรุง
กฎหมำยซึ่งเป็นร่ำงที่น�ำเสนอโดยภำคประชำสังคม. เพื่อให้
แน่ใจว่ำร่ำงกฎหมำยที่น�ำเสนอมำนั้นสอดคล้องกับกฎหมำย
ที่มอียู่และกับรัฐธรรมนูญ

. มีหลำยปัจจัยที่ส่งผลในทำงบวก.ประกำรแรกร่ำง
กฎหมำยที่น�ำเสนอโดยภำคประชำสังคมมีควำมสมเหตุสม
ผลทำงเทคนิคและมีหลักฐำนประกอบที่ดี. เนื่องจำกได้รับ
กำรพัฒนำโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยที่มีควำมรู ้อย่ำง
ลึกซึ้งในด้ำนกฎหมำยสิทธิมนุษยชน.ประกำรที่สอง.อุรุกวัย 
มกีำรเคลือ่นไหวของภำคประชำสงัคมทีม่กีำรจดักำรทีด่แีละมี
ควำมรู้.ประกำรทีส่ำมมนีกักำรเมอืงรุ่นใหม่เป็นจ�ำนวนมำกที่
สนบัสนนุกำรปฏริปูทำงกฎหมำยทีก้่ำวหน้ำและเป็นนวัตกรรม
และคนเหล่ำนี้ก็เป็นสมำชิกรัฐสภำและพรรคกำรเมือง.
ประกำรสุดท้ำย.ถึงแม้ว่ำส่วนหนึ่งของสังคมที่มีควำมเป็น
อนุรักษ์นิยมมำกกว่ำ.จะไม่เห็นด้วยกับกำรยอมให้มีกำร
แต่งงำนของเพศเดียวกัน.พวกเขำก็ไม่ได้แสดงควำมโต้แย้ง
เมื่อรับรู้เรื่องรำวของคู่รักเพศเดยีวกัน

. ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้นได้สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ 
เป ิดกว ้ำงส�ำหรับกำรปกป้องสิทธิของกลุ ่มบุคคลที่ม ี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศในอุรุกวัย.กำรผ่ำนกฎหมำยยัง
เป็นผลมำจำกบริบททำงภูมิภำคและระหว่ำงประเทศที่ด ี
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประสบกำรณ์ในเชิงบวกของประเทศอื่นๆ.
เช่น.อำร์เจนตินำและสเปน.สุดท้ำยวำระของรัฐบำลเองที่
สนับสนุนกฎหมำยที่ก้ำวหน้ำ. เช่น.กฎหมำยเกี่ยวกับกำร
เลกิจ้ำงโดยสมัครใจเมื่อตัง้ครรภ์.(พ.ศ..2555).และพระรำช
บัญญัตสิ่งเสรมิกำรมบีุตร.(พ.ศ..2556)

. ในท�ำนองเดียวกันประชำชนทั่วไปและสื่อมวลชนก็
ต้องกำรวำระแห่งชำตทิีเ่ป็นประชำธปิไตยมำกขึ้น.กำรส�ำรวจ
ควำมคดิเหน็สำธำรณะทีจ่ดัท�ำขัน้ในหมูป่ระชำกรทัว่ไปแสดง
ให้เห็นถึงกำรสนับสนุนที่แข็งแกร่งต่อกฎหมำยใหม่และกำร
ปฏิรูปเหล่ำนี้.สื่อมวลชนส่วนใหญ่สนับสนุนควำมคืบหน้ำใน
กำรออกกฎหมำยและไม่ได้แสดงควำมคดิเหน็เชงิลบเกีย่วกบั 
พระรำชบัญญัติกำรแต่งงำนที่เท่ำเทียม.ในทำงตรงกันข้ำม.
กำรแต่งงำนของคู่ชำยรักชำยครั้งแรกในอุรุกวัยออกสื่อกว่ำ.
100.ส�ำนกั.ในขณะทีข่ัว้อ�ำนำจทำงกำรเมอืงระดบัสงูและส่วน
ที่เป็นอนุรักษ์นิยมมำกที่สุดของอุรุกวัยไม่ได้พยำยำมที่จะมี
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อทิธิพลเชิงลบต่อสื่อในเรื่องกำรแต่งงำนของบุคคลเพศเดยีวกัน.หลำยคนแสดงควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเมื่อพระรำชบัญญัติ
กำรหยุดกำรตัง้ครรภ์โดยควำมสมัครใจถูกน�ำเสนอ

. กำรออกกฎหมำยกำรแต่งงำนทีเ่ท่ำเทยีมกนัมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงกฎหมำยอืน่ๆ.ในประเทศ.ยกตวัอย่ำงเช่น.
ประมวลกฎหมำยแพ่งที่ล้ำสมัยได้รับกำรปฏริูป.กำรบัญญัติภำระหน้ำที่ของผู้ปกครองต่อบุตร.(ทัง้ตำมธรรมชำตแิละผ่ำนกำรรับ
เลี้ยง).และกำรปรับปรุงบทบำทของผู้ปกครองและปกป้องควำมเท่ำเทยีมกันระหว่ำงชำยหญงิเป็นพเิศษ.23

. เนื่องด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งใหม่.กระทรวงศึกษำและวัฒนธรรมตั้งคณะกรรมกำรต่อต้ำนผู้ที่กลัวกำรรักเพศเดียวกัน.
กฎหมำยกำรแต่งงำนทีเ่ท่ำเทยีมกนัยงัน�ำไปสูก่ำรตัง้ส�ำนกังำนสทิธมินษุยชน.เช่น.คณะเลขำนกุำรว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงเพศ
ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคม.และส�ำนักงำนที่มบีทบำทคล้ำยกันในเขตเทศบำลเมอืง.Montevideo.กระทรวงกำรพัฒนำสังคมใน
ขณะนี้มนีโยบำยในกำรคุ้มครองทำงสังคมส�ำหรับกลุ่มที่เปรำะบำงรวมทัง้กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศและคนท�ำงำน
เกีย่วกบัเพศ.มข้ีอตกลงระหว่ำงคณะจติวทิยำและกระทรวงกำรพฒันำสงัคมเพือ่ให้กำรสนบัสนนุทำงด้ำนจติใจกบัชมุชนกลุม่บคุคล
ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

. สิ่งที่ยังคงค้ำงอยู่คือข้อเสนอเรื่องโควต้ำกำรจ้ำงงำนส�ำหรับบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศดังที่มีให้กับชุมชนเชื้อ
สำยแอฟรกิันและกำรให้ทุนกำรศกึษำแก่ส่วนที่จ�ำเป็นมำกที่สุดของประเทศ.ในขณะที่โครงกำรหลังนี้ส่งผลดตี่อผู้ด้อยโอกำสทำง
เศรษฐกจิมำกที่สุดแปดเปอร์เซ็นต์.แต่ก็ไม่ได้มปีระโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

. กำรด�ำเนินกำรที่มั่นคงต้องใช้เวลำเพื่อสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญและควำมเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิตของผู้คน.แต่แน่นอนว่ำอุรุกวัยยังคงยึดมั่นที่จะพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและเที่ยงธรรมผ่ำนทั้งฝ่ำยรัฐบำลและประชำชน
ของประเทศ

มอลตาและชิลี: ผู้น�าในการออกกฎหมายคุ้มครองบุคคลสองเพศ

 ■ ในเดอืนเมษำยน.พ.ศ..2558.รฐัสภำมอลตำรบัพระรำชบญัญตัอิตัลกัษณ์ทำงเพศ.กำรแสดงออกทำงเพศสภำพและลกัษณะ
ทำงเพศ.พระรำชบัญญัตหิ้ำม.‘กำรท�ำให้เป็นปกติ.(normalizing)’.โดยกำรผ่ำตัดอวัยวะเพศในเด็กที่มสีองเพศ.และแนะน�ำ
ขั้นตอนกำรรับรู้ทำงเพศบนพื้นฐำนของควำมสมัครใจ.ช่วยให้พ่อแม่และผู้ปกครองเลื่อนกำรระบุเพศในสูติบัตรจนกว่ำ 
อัตลักษณ์ทำงเพศของเด็กจะถูกก�ำหนด.และมบีทบัญญัตอิื่นๆ.ในเรื่องสุขภำพและกำรไม่เลอืกปฏบิัต.ิ

 ■ ในปี.พ.ศ..2557.ประธำนำธบิดชีลิจีดัตัง้สภำแห่งชำตสิ�ำหรบัเดก็เพือ่จะท�ำให้กฎหมำยและนโยบำยสอดคล้องกับข้อบงัคบั
ของอนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก.สภำประกอบด้วยผู้แทนของทุกกระทรวงสมำชิกรัฐสภำ.ฝ่ำยตุลำกำรและภำคประชำ
สังคม.นักเคลื่อนไหวด้ำนบุคคลสองเพศให้กำรฝึกอบรมแก่สภำนี้.รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขสร้ำงกลุ่มท�ำงำน
ในประเด็นบุคคลสองเพศ.ซึ่งมผีลงำนกำรจัดท�ำหนังสอืค�ำสั่ง.N18.ลงวันที่.22.ธันวำคม.พ.ศ..2558.ชื่อ."กำรดูแลสุขภำพ
ในด้ำนที่เฉพำะเจำะจงของเด็กที่มีสองเพศ".หนังสือค�ำสั่งห้ำม. "กำรรักษำที่ไม่จ�ำเป็นเพื่อ. ‘ท�ำให้เป็นปกติ’.ส�ำหรับเด็ก
ภำวะสองเพศ.รวมทัง้กำรผ่ำตดัอวยัวะเพศทีไ่ม่สำมำรถแก้ไขได้จนกว่ำพวกเขำจะโตพอทีจ่ะตดัสนิใจเกีย่วกบัร่ำงกำยของ 
พวกเขำ".ในปี.พ.ศ..2559.หมวดหมู่. ‘ลักษณะเพศ’.ถูกบันทึกอยู่ในมำตรำ.8.ของร่ำงกฎหมำยต่อต้ำนกำรเลือกปฏิบัติ
เพื่อรับประกันสทิธเิด็ก

23.ตัวอย่ำงเช่น.ในอุรุกวัย.ก่อนกำรปฏริูป.ผู้หญงิเท่ำนัน้ที่สำมำรถฟ้องหย่ำฝ่ำยเดยีวได้.ด้วยกฎหมำยใหม่.คู่สมรสทัง้สองฝ่ำยสำมำรถยื่นค�ำร้องขอหย่ำฝ่ำยเดยีวได้
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เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสิทธิของคนข้ามเพศ

. 24.พฤศจิกำยน.พ.ศ.2558.สมัชชำแห่งชำติเวียดนำมลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลข้ำมเพศโดยมีกำร
ปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับกำรผ่ำตัดแปลงเพศมำแล้วเป็นพิเศษในประมวลกฎหมำยแพ่งเพื่อให้เพศของพวกเขำได้รับกำรยอมรับ.
บทบัญญัติใหม่นี้เป็นก้ำวส�ำคัญในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ำมเพศและท�ำให้เกิดควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องในกำร
สนบัสนนุและรณรงค์ขององค์กรภำคประชำสงัคมเกีย่วกับกลุ่มบุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศซึ่ง่ได้รบักำรสนบัสนนุโดยตรง
จำกโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ.(UNDP)

. เริม่แรกใช้วธิกีำรดงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ำร่วมและสร้ำงพนัธมติรจำกเครอืข่ำยทีม่อียูแ่ล้วของ.UNDP.กับรฐับำลเวยีดนำมใน
หลำยประเด็นรวมถงึประเดน็สทิธบิำงประกำรทีถ่กูมองว่ำละเอยีดอ่อน.มกีำรอภปิรำยระหว่ำงสมำชกิสมชัชำแห่งชำตแิละตวัแทน
ชมุชนกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศเกีย่วกบัผลกระทบของกำรออกกฎหมำยซึง่ปฏเิสธสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ำมเพศ.
ก่อนที่โครงกำรจะเริ่ม.นักร่ำงกฎหมำยไม่เชื่อในควำมจ�ำเป็นของกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย.หรอืไม่ก็ขำดควำมตระหนักถงึปัญหำ
อันเฉพำะเจำะจงที่สมำชิกชุมชนของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศต้องเผชิญ.กำรมุ่งเน้นไปที่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
โดยตรงระหว่ำงสมำชกิสมชัชำแห่งชำตแิละสมำชกิชมุชนของกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศมอีย่ำงชดัเจนในกำรเปลีย่น
ทศันคตกิระทัง่ท้ำยทีสุ่ดน�ำไปสู่กำรทีก่ว่ำร้อยละ.86.ของสมชัชำแห่งชำตลิงคะแนนผ่ำนกฎหมำยบทบญัญตัยิอมรบักำรเปลีย่นเพศ

. วิธีกำรจ�ำเพำะในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับองค์กรภำคประชำสังคมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส�ำคัญของโครงกำร.
แทนที่จะใช้วิธีกำรสร้ำงศักยภำพโดยกำรจัดงำนหลำยๆ.งำนที่ไม่เกี่ยวข้องกัน.UNDP.ดูแลผู้เข้ำร่วมโครงกำรตลอดระยะเวลำ
ของโครงกำร.มุ่งในกำรสร้ำงผู้น�ำและสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงยั่งยืนต่อไปจำกอำยุของโครงกำร. 
สิง่นี้รวมถงึควำมสมัพนัธ์ในกำรให้ค�ำปรกึษำระหว่ำงนักต่อสูเ้พือ่กลุม่บุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศทีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ
กบักลุ่มทีม่ปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำ.และกำรสร้ำงศักยภำพให้ผูป้กครองโดยกำรเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึและที่ส�ำคญั
ทีส่ดุคอืกำรมสี่วนร่วมในกำรรณรงค์ของประชำชนในกำรสนบัสนนุและให้ควำมรกัแก่เดก็ๆ.โดยกำรส่งข้อควำมแสดงกำรยอมรบั
ทีชั่ดเจนและมปีระสทิธภิำพ.องค์กรพนัธมติรแห่งชำตทิีแ่ขง็แกร่งเช่นสถำบนักำรศกึษำสงัคมเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม.(iSEE).และ
หน่วยงำนเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล.(ICS).มบีทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงผลลัพธ์เหล่ำนี้

. สุดท้ำย.UNDP.เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของโครงกำรและกำรท�ำงำนขององค์กรภำคประชำสังคมระดับชำตเิข้ำกับข้อปฏบิัติ
ระหว่ำงประเทศทีม่อียูใ่นภมูภิำค.โดยใช้วธิกีำรด้ำนสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมเพือ่ให้สมำชกิสมัชชำแห่งชำตริบัทรำบกรอบกำรท�ำงำน
ระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนในกำรขจดักำรเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.กำรประกอบกนัของวธิกีำร
เหล่ำนี้ส่งผลให้บรรลุผลลัพธ์เกนิกว่ำสิ่งที่คำดหวังไว้เมื่อเริ่มโครงกำร

. โครงกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรระดับภูมิภำคที่ใหญ่กว่ำเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ซึ่งรวมถงึ
กำรศึกษำกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในภูมิภำคเอเซีย.และในประเทศที่ร่วมกับ.UNDP.และ.USAID.เพื่อสนับสนุน
องค์กรภำคประชำสังคมเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศในเรื่องกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพ.กำรวจิัย.กำรสนับสนุน
และมสี่วนร่วมในกำรปฏริูปทำงกฎหมำย

. บทบัญญัต.ิ‘กำรเปลี่ยนเพศ’.ในประมวลกฎหมำยแพ่ง.(มำตรำ.37).น�ำไปใช้กับผู้ที่ต้องกำรเปลี่ยนเพศก�ำเนดิของพวกเขำ
และรับประกันสิทธิของบุคคลข้ำมเพศที่ได้รับกำรรักษำด้วยกำรแปลงเพศในกำรปรับเปลี่ยนเครื่องหมำยบ่งเพศของพวกเขำใน
เอกสำรระบุตัวตน.แม้จะมีควำมส�ำเร็จนี้.กำรตรวจร่ำงกำยยังคงเป็นเงื่อนไขในกำรแปลงเพศ.จึงเกิดกำรปฏิเสธบุคคลข้ำมเพศ
หลำยคนที่ไม่เต็มใจให้มีกำรตรวจสอบทำงกำรแพทย์.ควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ยังคงอยู่และ.UNDP.ยังคงรณรงค์เพื่อบุคคลข้ำมเพศ
ให้มสีทิธทิี่จะเปลี่ยนเครื่องหมำยบ่งเพศให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตัวเองโดยไม่ค�ำนงึถงึกำรผ่ำตัด
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สมำชิกรัฐสภำต่อต้ำนกำรปฏิรูปกฎหมำยที่ถอยหลัง 
ที่พุ่งเป้ำไปยังกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

สหพันธรัฐรัสเซีย: รัฐสภาปฏิเสธพรรคและสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

. ในปี.พ.ศ..2557.กำรแก้ไขกฎหมำยของรัฐบำลกลำงรัสเซียว่ำด้วยกำร."ต่อต้ำนกำรโฆษณำชวนเชื่อเรื่องควำมสัมพันธ์
ทำงเพศที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในหมู่ผู้เยำว์". เป็นที่กล่ำวถึงกันมำก.แม้ว่ำพรรคของเธอสนับสนุนกฎหมำยนี้แต่สมำชิกรัฐสภำ.Maria.
Maksakova.เสนอว่ำข้อควำมอันเป็นกำรแบ่งแยกที่ว่ำ. ‘ที่ไม่ใช่แบบดัง้เดมิ’.ควรถูกลบออก.Maksakova.ผู้เคยเป็นนักร้องโอเปร่ำ 
ที่มีชื่อเสียง.กล่ำวสุนทรพจน์ในที่ประชุมของพรรคซึ่งได้รับกำรถ่ำยทอดสดทำงโทรทัศน์อย่ำงแพร่หลำย.รวมถึงตีพิมพ์และ 
แบ่งปันผ่ำนทำงสื่อออนไลน์.

. “จำกนี้ไป".Maksakova.กล่ำว. "’โฆษณำชวนเชื่อกำรรักเพศเดียวกัน’.จะหมำยถึงกำรกล่ำวถึงคนที่ไม่ได้มีวิถีทำงเพศตรง
กับเพศสภำพในบรบิทใดๆ.ที่ไม่ใช่เชงิลบ.สถำนกำรณ์ที่รุนแรงเกนิไปจะน�ำไปสู่กำรเพิ่มจ�ำนวนของกำรฆ่ำตัวตำยในหมู่คนที่พบว่ำ
พวกเขำมคีวำมแนวโน้มที่จะเป็นชำยรักชำยโดยเฉพำะวัยรุ่น.....พวกเขำไม่ได้รับค�ำปรกึษำหรอืแบ่งปันประสบกำรณ์.-.เนื่องจำก
ถูกมองว่ำเป็น.‘โฆษณำชวนเชื่อ’.แต่กฎหมำยไม่ได้กดีกันผู้ที่ข่มเหงพวกเขำจำก.‘สทิธ’ิ.ที่จะบบีบังคับ.ละเมดิ.และท�ำให้ชวีติของ
มนุษย์คนหนึ่งหมดควำมสุข24

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: การท�างานกับภาคประชาสังคมเพ่ือไม่ให้มีการออกพระราชบัญญัติใหม่
เกี่ยวกับการต่อต้านการรักเพศเดียวกัน

. ในปี.พ.ศ..2557.มกีำรจดักำรรณรงค์เผยแพร่ข้อควำมทศันคตหิวำดกลวับคุคลรกัเพศเดยีวกนัในสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
คองโก.และพบว่ำมีผู้สนับสนุนส่วนส�ำคัญมำจำกประชำกรในพื้นที่หลังควำมขัดแย้งโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงภำคตะวันออก 
ของประเทศ.มกีำรรณรงค์เพือ่น�ำเสนอกฎหมำยทีค่ล้ำยกบัพระรำชบญัญตัต่ิอต้ำนรกัเพศเดยีวกนัทีผ่่ำนออกมำโดยรฐัสภำยูกนัดำ
ในเดอืนธนัวำคม.พ.ศ.255625.นอกจำกนี้ยงัมหีน้ำ.Facebook.ต่อต้ำนชำยรกัชำยซึง่คนเริม่เข้ำร่วมกนัตัง้แต่วนัที.่6.มนีำคม.พ.ศ..2557

. ในขณะที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจำกพรรคฝ่ำยค้ำนก�ำลังจะน�ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติต่อต้ำนรักเพศเดียวกัน.
สมำชิกของภำคประชำสังคมก็เคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ว.ซึ่งรวมถึงผู้แทนจำกองค์กรกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. 
กลุม่ผูส้นบัสนนุของ.PLHIV.คณะท�ำงำนด้ำนเอชไอว.ีและสทิธมินษุยชน.และศนูย์เพื่อสทิธมินษุยชนของมหำวทิยำลยักนิชำซำ.ตวัแสดง 
ภำคประชำสังคมระบุตัวสมำชิกของรัฐบำลสองคน.-.ผู้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรสังคมและวัฒนธรรมของรัฐสภำคองโก
ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำนของ.SOGI.–เพื่อท�ำงำนเพื่อหยุดกำรน�ำเสนอร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกล่ำว

. มีกำรพัฒนำเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรรณรงค์ที่เรียกว่ำ. Argumentaire. Technique. Contre. La. Criminalisation. de.
CertainesPoulationsClés. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่สมำชิกรัฐสภำและผู้ที่เกี่ยวข้อง. โดยเครื่องมือดังกล่ำวได้รับ 
ควำมสนบัสนนุจำก.UNDP26.เครือ่งมอืรณรงค์นี้จะสนับสนนุสมำชกิรฐัสภำทีม่คีวำมคดิตรงกันและผู้สนับสนนุของพวกเขำในด้ำน
เครื่องมอืทำงเทคนคิที่ใช้ในกำรถกเถยีงและค�ำศัพท์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพวกเขำในกำรอภปิรำยถงึเหตุผลเบื้องหลังพระรำชบัญญัตทิี่
ถูกน�ำเสนอไป.เครื่องมอื.Argumentaire.นี้ได้ถูกแจกจ่ำยในหมู่สมำชกิรัฐสภำจ�ำนวนมำกรวมทัง้.ดร..Mokako.สมำชกิคนหนึ่งของ
สภำ.Francophone.ผู้ที่เคยร่วมงำนกับ.UNDP.ในกำรแก้ไขพระรำชบัญญัตเิอชไอว.ีเช่นเดยีวกับสมำชกิรัฐสภำคนอื่นๆ.ที่มสี่วนร่วม
ในกำรสนทนำระดับชำติและเป็นพันธมิตรกัน.ผู้แทนจำกหลำยหน่วยงำนพบกับสมำชิกอำวุโสของรัฐสภำคองโกเพื่อหำรืออย่ำง

24 МарияМаксакова: "Закон о гей-пропагандеопасендляобщества",. www.mk.ru/politics/russia/interview/2014/02/06/981425-mariya-maksakova- 
zakon-ogeypropagande-opasen-dlya-obschestva.html.

25.ประธำนำธบิดยีูกันดำเป็นผู้ลงนำมในกฎหมำยฉบับนี้เมื่อวันที่.24.กุมภำพันธ์.2557.ต่อมำในเดอืนสงิหำคม.ศำลรัฐธรรมนูญของยูกันดำตัดสนิว่ำกฎหมำยดังกล่ำวเป็นโมฆะ.
26.สำมำรถดูเครื่องมอื.Argumentaire.Technique.Contre.la.Criminalisation.de.Certaines.Poulations.Clés.ได้ที่ลิ้งค์นี้:.www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/library/hiv_aids/

analyse-technique-criminalite.html
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ไม่เป็นทำงกำรเกี่ยวกับปัญหำนี้.เอกสำรทำงเทคนคินี้สร้ำงศักยภำพให้กับสมำชกิรัฐสภำในประเด็น.‘ที่มคีวำมละเอยีดอ่อน’.และ
ระบุตัวผู้มอี�ำนำจตัดสนิใจส�ำคัญ.เช่น.ประธำนรัฐสภำ.ทุกอย่ำงเกดิผลตำมที่ต้องกำรและพระรำชบัญญัตไิม่ได้รับกำรน�ำเสนอ

. Argumentaire.Technique.Contre.La.Criminalisation.deCertainesPoulationsCléscontinues.ถูกเผยแพร่ออกไปมำกกว่ำใน
รัฐสภำและมีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยโดยภำคประชำสังคม.ผู้แทนภำครัฐและอื่นๆ.รวมทั้งกลไกกำรประสำนงำนแห่งประเทศ
คองโกของกองทนุโลกเพือ่ต่อสู้โรคเอดส์.วัณโรคและมำลำเรยี,.คณะท�ำงำนด้ำนเอชไอว.ีและสทิธมินษุยชน.โครงกำรระดบัประเทศ
หลำยภำคส่วนเพือ่ต่อสู้กบัโรคเอดส์.(PNMLS).บุคคลส�ำคญัด้ำนเอชไอวแีละเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วข้องภำยในกระทรวงยตุธิรรมคองโก

วิธีกำรจำกภำคส่วนสู่กำรด�ำเนินกำรของรัฐสภำ

รัฐมหาราษฏระ อินเดีย: ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง หมายความรวมถึงชุมชนบุคคลข้ามเพศในการให้ค�าปรึกษา
นโยบายและกรอบแผนงาน

. รฐัมหำรำษฏระได้กลำยเป็นรฐัทีส่องในประเทศอนิเดยีในกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรสวสัดกิำรและเป็นรฐัแรกทีจ่ดัตั้งสถำบัน
วัฒนธรรม. (อยู่ในกระบวนกำร).ที่ทุ่มเทให้กับชุมชนบุคคลข้ำมเพศ.กำรพัฒนำในเชิงบวกเหล่ำนี้เกิดขึ้นหลังจำกมติค�ำปรึกษำ
ประชำชนปี.2556.ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ. โดยน�ำบุคคลข้ำมเพศหลำยพันคนมำพบปะ
โดยตรงกับหัวหน้ำคณะรัฐมนตรแีละผู้แทนอื่นๆ.ของรัฐบำลเพื่อหำรอืเกี่ยวกับควำมต้องกำรที่เฉพำะเจำะจงในกำรจัดสวัสดกิำร
ส�ำหรับชุมชนบุคคลข้ำมเพศ27

. ชุมชนบุคคลข้ำมเพศเป็นชนกลุ่มน้อยทำงเพศที่มองเห็นได้ในอินเดีย.ยังคงอยู่บนชำยขอบของกำรพัฒนำและโครงกำร
สวัสดิกำรที่มีกำรเข้ำถึงสินค้ำและบริกำรสำธำรณะได้น้อย.รัฐบำลของรัฐมหำรำษฎระมีควำมพยำยำมที่จะแก้ไขช่องว่ำงเหล่ำนี้
ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรสวัสดกิำรซึ่งจัดหำกำรศกึษำอย่ำงเป็นทำงกำร.ขยำยกำรจ้ำงงำนและโอกำสในกำรจ้ำงงำนตนเอง.จัดท�ำ
โครงกำรสุขภำพและให้ควำมช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแก่ชุมชนโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย

. ศำสตรำจำรย.์VarshaGaikwad.สมำชกิผู้มทีีน่ัง่ในสภำนติบิญัญตัแิห่งรฐัมหำรำษฎระ.มบีทบำทส�ำคญัรวมคนงำนด้ำนเพศ 
และบุคคลข้ำมเพศไว้ในกำรพิจำรณำกำรน�ำเสนอนโยบำยเกี่ยวกับผู้หญิงในรัฐมหำรำษฎระ. เมื่อศำสตรำจำรย์. Gaikwad. 
ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสตรีและเด็กแห่งรัฐ.ตัวแทนชุมชนบุคคลข้ำมเพศเตรียมน�ำเสนอรำยละเอียด
ต่อรัฐมนตรี. เน้นย�้ำถึงกำรขำดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำส�ำหรับชุมชนบุคคลข้ำมเพศ. เธอจัดตั้งคณะ
กรรมกำรอันประกอบด้วยสมำชกิของรัฐสภำ.สภำนติบิัญญัตแิละองค์กรที่พัฒนำเอกชนเพื่อด�ำเนนิกำรตรวจสอบ.ศำสตรำจำรย์.
Gaikwad.สัง่กำรให้คณะกรรมกำรให้ตวัแทนสำมคนจำกชมุชนบุคคลข้ำมเพศและคนงำนด้ำนเพศเข้ำมำมส่ีวนร่วมเพือ่ให้ข้อกงัวล
ของพวกเขำได้รบักำรสะท้อนออกมำอย่ำงเต็มทีใ่นเอกสำรนโยบำย28นโยบำยสตรขีองรัฐมหำรำษฏระได้รบักำรสรุปและอนมุตัจิำก 
คณะรัฐมนตรขีองรัฐในวันสตรสีำกลเมื่อวันที่.8.มนีำคม.พ.ศ..255829

27. www.indiatvnews.com/news/india/development-board-for-transgender-community-in-maharashtra-28763.html.
28.วดีโิอบันทกึกระบวนกำรท�ำงำนสำมำรถรับชมได้ที่:.www.youtube.com/watch?v=QjOM1ltCQE0.
29.ลิ้งค์นโยบำยสตรแีละเด็กแห่งรัฐมหำรำษฎระ:.https://womenchild.maharashtra.gov.in/Sitemap/womenchild/pdf/cover%20page_1.pdf.
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อคติ การกีดกันสู่ชายขอบ และความเกลียดชังจะต้อง

เป็นสิ่งในอตีต การสร้างหนทางสู่การผสมรวมตัวและ

การบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนส�าหรับกลุ่มเปราะบางนี ้

จะเป็นชยัชนะส�าหรบัคนโดมนิกัิน ซึง่เราทกุคนควรมุง่มัน่

ที่จะไปให้ถึง นี่คือเวลาที่ดีที่สุด

–VíctorTerrero, ผู้อ�านวยการบริหารสภาแห่งชาติเพื่อ HIV/AIDS 
(CONAVIHSIDA ในภาษาสเปน), 

สาธารณรัฐโดมินิกัน

สาธารณรัฐโดมินิกัน: กฎหมายเอชไอวี / เอดส์เสนอให้ใช้วิธีการจากภาคส่วนเพื่อก้าวไปสู่การไม่เลือกปฏิบัติ

. ในปี.พ.ศ..2554.สภำแห่งชำตขิองสำธำรณรัฐโดมนิกินัอนมุตักิฎหมำยเกีย่วกบัเอชไอวแีละโรคเอดส์.(เลขที.่135-11).ซึง่เป็น
ตัวแทนของเหตุกำรณ์ส�ำคัญในประวัตศิำสตร์ของประเทศ.กฎหมำยนี้ตัง้สภำแห่งชำตเิพื่อเอชไอวแีละโรคเอดส์.(CONAVIHSIDA). 
ซึง่เป็นองค์กรหลำยภำคส่วนทีร่บัผดิชอบในกำรประสำนงำนและด�ำเนนิกำรตอบสนองประเดน็ด้ำนเอชไอวรีะดบัชำต.ิภำคประชำสงัคม 
และตวัแทนของประชำกรที่ส�ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในผูท้ีม่ชีวีติอยูก่บัเอชไอว.ีเคยร่วมท�ำงำนเคยีงบ่ำเคยีงไหล่กบัคณะกรรมกำร
กรรมำธกิำรของวุฒสิภำและสภำผู้แทนรำษฎร.(ด้ำนสตรี.สุขภำพ.กำรเงนิ.และอื่นๆ.).เพื่อที่จะตระหนักถงึผลลัพธ์นี้.ประชำชนที่
มชีวีติอยู่กับเอชไอว.ีและกลุ่มเสี่ยง.เช่น.สตร.ีเยำวชน.และกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ได้มสีทิธมิเีสยีงโดยกำรออก
เสยีงผ่ำนทำง.CONAVIHSIDA

. ในปี.พ.ศ..2555.นกักำรเมอืงหัวก้ำวหน้ำ.VíctorTerrer
oได้รบักำรแต่งตัง้เป็นผูอ้�ำนวยกำรบรหิำรของ.CONAVIHSIDA.
ในเดือนมิถุนำยนปี.พ.ศ.. 2556. โดยกำรน�ำของ. Terrero.
CONAVIHSIDA.จัดกำรสนทนำระดับชำติเกี่ยวกับเอชไอวี
และกฎหมำย.ด้วยกำรสนับสนุนจำกโครงกำรพัฒนำแห่ง
สหประชำชำตแิละ.UNAIDS.หนึ่งในค�ำแนะน�ำจำกกำรเจรจำ
คือกำรสร้ำงควำมเสมอภำคและพระรำชบัญญัติกำรไม่แบ่ง
แยก

. กฎหมำยดังกล่ำวจะป้องกันกำรกีดกันทำงสังคม. 
กำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัติในแนวเดียวกันกับมำตรำ.
39.ของรัฐธรรมนูญแห่งโดมินิกันซึ่งตระหนักถึงควำมเท่ำ
เทียมกันของทุกคนต่อหน้ำกฎหมำย.กฎหมำยจะเป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับตรำสำรระหว่ำงประเทศเช่นเดียวกับ 
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แห่งชำต.ิพ.ศ.2573.(ฉบับที่1-12).ปี.พ.ศ.2555.ที่ตระหนักถงึ
พื้นทีย่ทุธศำสตร์กำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะ."สงัคมทีม่สีทิธิ
เท่ำเทยีมกันและ.โอกำสให้ประชำกรทัง้หมดมหีลักประกันใน
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ.สุขภำพ.ที่อยู่อำศัยที่ดีและกำรบริกำร
ขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพและส่งเสริมกำรลดควำมยำกจนและ
ควำมไม่เท่ำเทยีมกันทำงสังคมและดนิแดนอย่ำงก้ำวหน้ำ"

. Terrero.ประสำนงำนกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนหลำย 
ภำคส่วนเพื่อจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติควำมเสมอภำคและ
ต่อต้ำนกำรเลอืกปฏบิตั.ิซึง่ขณะนี้กลำยเป็นกลุ่มถำวรทีเ่รยีก
ว่ำ.กลุม่แห่งชำตเิพือ่ขจดักำรตตีรำและเลอืกปฏบิตัทิกุรูปแบบ.
(หรือ.GRUNEED.ในตัวย่อภำษำสเปน).GRUNEED.มีภำรกิจ
ในกำรส่งเสรมิ.ออกแบบและด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยและกฎ
ระเบียบเพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือก
ปฏิบัติที่ครอบคลุมGRUNEED.เป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วนซึ่งมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองด้ำนเอชไอวีระดับ
ชำติและเป็นตัวแสดงที่ท�ำงำนเกี่ยวกับกำรตีตรำ.กำรเลือก
ปฏบิัต.ิและสทิธมินุษยชนในประเทศ
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. ต่อจำกกำรยอมรับแผนกำรด�ำเนินกำร.Santo.Domingo30. โดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติในงำนสัมมนำ.PGA. เกี่ยวกับ. 
"กำรปกป้องสทิธมินุษยชน.กำรต่อสู้กับกำรเลอืกปฏบิัตแิละแก้ไขปัญหำเอชไอวี./.เอดส์ของบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยในวถิทีำง
เพศและอัตลักษณ์เพศ".และเพื่อสร้ำงกำรท�ำงำนร่วมกันกับสมำชิกสภำนิติบัญญัติ. Terrero.สนับสนุนนักกฎหมำยที่เป็นที่รู้จัก
ส�ำหรบักำรท�ำงำนด้ำนสทิธมินษุยชนและกำรปกป้องกลุม่เปรำะบำงทีสุ่ด.ให้มำมส่ีวนร่วมใน.GRUNEED.PGA.ยงัให้ควำมช่วยเหลอื
ทำงเทคนคิกับ.GRUNEED.อกีด้วย

. ควำมพยำยำมในกำรมีส่วนร่วมและกำรสนับสนุนจำกภำคประชำชนเกี่ยวกับประเด็นกำรเสนอกฎหมำยเกี่ยวกับ 
ควำมเสมอภำคและไม่เลือกปฏิบัติได้เปิดพื้นที่แก่ตัวแทนชุมชนของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเพื่อมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสนิใจ.กฎหมำยที่เสนอเป็นเป้ำหมำยของทัง้แผนสทิธมินุษยชนแห่งชำติ.พ.ศ..2558.–.พ.ศ..2563.และแผนของรัฐบำลส�ำหรับ.
พ.ศ..2559.–.พ.ศ..2563.ข้อเสนอนี้เป็นกฎหมำยแรกในสำธำรณรัฐโดมินิกันที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ ์
ทำงเพศ.นับเป็นควำมส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับชำติ

สกอตแลนด์: การรณรงค์ภาคประชาชนมุ่งไปที่การศึกษา

. บันทึกของสกอตแลนด์ในประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในระบบกำรศึกษำนั้น.มีผลทำงสถิติที่จริงจัง.
รำยงำนล่ำสุดระบุว่ำร้อยละ.54.ของเด็กนักเรยีนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศไม่รู้สกึเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนที่โรงเรยีน.ร้อยละ.71.
หนีเรียนเป็นประจ�ำ.ร้อยละ.54.ของเด็กที่มีประสบกำรณ์กำรถูกกลั่นแกล้งจำกพวกเกลียดกลัวกำรรักเพศเดียวกันจะมีอำกำร
ท�ำร้ำยตนเอง.และที่น่ำตกใจคอืร้อยละ.26.พยำยำมฆ่ำตัวตำย

. มีกำรเคลื่อนไหวทำงกำรเมืองเพื่อปลุกกระแสประชำมติของสกอตแลนด์ในปี. 2557.ของสองนักกิจกรรม.Jorday.Daly. 
และ.Liam.Stevenson.เปิดตัวกำรรณรงค์ชื่อ.เวลำของสหศกึษำ.(TIE).ซึ่งออกมำเพื่อให้กำรศกึษำกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศเป็นข้อบังคบัในหลกัสตูรของโรงเรยีนในสกอตแลนด์.สิง่นี้จะห้ำมโรงเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เข้ำร่วมโครงกำรเกีย่วกบักลุม่บคุคลที่
มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ซึง่ขณะนี้โรงเรยีนสำมำรถเลอืกทีจ่ะไม่เข้ำร่วมได้.และจะสร้ำงพื้นฐำนทีเ่ข้มแขง็ส�ำหรบัสภำพแวดล้อม
แบบหลอมรวมมำกขึ้น.เพื่อควำมปลอดภัยและเป็นกำรสนับสนุนนักเรยีนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

. กำรรณรงค์.TIE.มุ่งกลับไปยังรัฐสภำเพื่อให้มีผลทั่วประเทศ.มีกำรส่ง.ค�ำร้องอิเล็กทรอนิกส์จำกคณะกรรมกำรอุทธรณ์
สำธำรณะของสกอตแลนด์เรียกร้องให้รัฐสภำสกอตแลนด์. "กระตุ้นให้รัฐบำลสกอตแลนด์จัดกำรเรียนกำรสอนเรื่องกลุ่มบุคคล
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศและประเด็นปัญหำในทุกโรงเรียน. ให้มีกำรน�ำเสนอหลักสูตรกำรศึกษำที่มีควำมหลำกหลำยและ
ครอบคลุมอย่ำงเต็มที่.รับรู้ในเชงิบวกและมแีนวคดิก้ำวหน้ำเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลและชุมชนผู้ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ"

. ในขณะที่ค�ำร้องได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับกำรตอบรับอย่ำงอบอุ่นจำกสมำชิกคณะ
กรรมกำรอุทธรณ์สำธำรณะ.มันกลับถูกปฏิเสธในท้ำยที่สุด.คณะกรรมกำรอธิบำยกำรตัดสินใจของตนโดยระบุว่ำ. "ถึงแม้จะมี
ควำมเหน็อกเหน็ใจอย่ำงมำกต่อค�ำร้อง.แต่ผูร้้องขอสิง่ทีจ่ะต้องตัง้เป็นเสำหลกัในหลกัสตูรและสิง่นัน้จะยังไม่เกดิขึ้น.อย่ำงไรกต็ำม.
ประเด็นนี้ได้ถูกยกขึ้นมำและคณะกรรมกำรรับปัญหำและขอให้มกีำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ที่ครอบคลุม"

. เมื่อตระหนักว่ำกำรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นไปไม่ได้ในเวลำนั้น.กำรรณรงค์.TIE.จึงเปลี่ยนวิธีกำร. เพื่อจะสร้ำงผลกระ
ทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงรวดเร็วและยั่งยนืในรัฐสภำและลู่ทำงอื่นๆ.ที่ยังคงเปิดอยู่.เริ่มจำกระดับรำก
หญ้ำที่โครงกำรนี้ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงแพร่หลำยอยู่แล้ว.-.รวมทั้งกำรสนับสนุนอย่ำงเป็นเอกฉันท์ของสหภำพภำครัฐและ
สหภำพครทูีใ่หญ่ทีสุ่ดของสกอตแลนด์.-.TIE.หันไปหำพรรคกำรเมอืง.โดยกระตุ้นให้พวกเขำยอมรบักำรฝึกอบรบครเูกีย่วกบักลุ่ม
บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.ในแถลงกำรณ์ของพวกเขำก่อนวันเลือกตั้ง.5.พฤษภำคม.2557.โน้มน้ำวผู้สมัครชิงที่นั่งใน

30.สำมำรถดูแผนปฏบิัตกิำร.Santo.Domingo.ได้ที่นี่:.www.pgaction.org/pdf/2013-10-11-Santo-Domingo-Plan-of-Action.pdf
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รฐัสภำว่ำเรือ่งนี้จะสะท้อนในกำรเลอืกตัง้.วันนี้แถลงกำรณ์ของพรรคกำรเมอืงชัน้น�ำของสกอตแลนด์ได้รวมข้อเสนอกำรอบรมคร ู
เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในสัญญำรณรงค์กำรเลือกตั้งของพวกเขำ.ในวันข้ำงหน้ำสิ่งนี้เป็นกำรยึดเวที
รัฐสภำในกำรด�ำเนนิกำรเรื่องกำรศกึษำกับกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

กำรรวมประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ 
ในกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะ

รัฐสภายุโรป: บูรณาการประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาในประเด็นด้านเพศสภาวะ

. รฐัสภำยโุรปยอมรบัประเด็นของกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงชดัเจนภำยใต้กฎเกณฑ์เรือ่งกำรบรูณำกำร
ด้ำนเพศสภำวะ.รำยงำนเกี่ยวกับเรื่องกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะของรัฐสภำยุโรป31.ระบุว่ำ."กำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะจะ
ต้องรวมถงึสทิธ.ิมมุมองและควำมเป็นอยูท่ีด่ขีองกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และบคุคลทีม่อัีตลกัษณ์ทำงเพศทกุแบบ".
รำยงำนทบทวนค�ำถำมที่ว่ำ.รัฐสภำยุโรปตอบค�ำถำมเหล่ำนี้และมีข้อเสนอแนะในกำรก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงไร. โดยอิงจำกผลกำร
วจิยัวำระกำรพฒันำทีก่ว้ำงขึ้นของสหภำพยโุรป.รำยงำนย�ำ้ว่ำ."กำรบรรลคุวำมเสมอภำคทำงเพศเป็นศนูย์กลำงของกำรคุ้มครอง
สทิธมินุษยชน.กำรท�ำงำนของระบอบประชำธปิไตย.ควำมเคำรพต่อกฎแห่งกฎหมำยและกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิ.กำรผสม
รวมทำงสังคมและควำมยั่งยืน.".รำยงำนต�ำหนิควำมไม่คืบหน้ำในช่วงปีหลังๆ.ว่ำ. "ควำมคืบหน้ำในกำรบรรลุควำมเท่ำเทียมทำง
เพศในสหภำพยุโรปนั้นช่ำงเฉื่อยชำและด้วยควำมเร็วเท่ำนี้คงจะไม่สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้อีกสักพัก". รำยงำนยังยืนยันว่ำ. 
กำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะ."ควรจะเป็นเชงิรุก.และเป็นเครื่องมอืในกำรท�ำปฏกิริยิำเพื่อให้บรรลุควำมเท่ำเทยีมทำงเพศ"

. รำยงำนให้ค�ำนิยำมกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะว่ำ. เป็น. "กำรบูรณำกำรมุมมองด้ำนเพศสภำวะในทุกด้ำนของนโยบำย
ของสหภำพยุโรป.-.กำรเตรยีมกำร.กำรออกแบบ.กำรด�ำเนนิกำร.กำรตรวจสอบและกำรประเมนิผลของนโยบำย.มำตรกำรทำง
กฎหมำยและกำรใช้จ่ำยโครงกำร.-. โดยมีมุมมองที่จะบรรลุควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงหญิงและชำย".รำยงำนยังระบุต่อไปว่ำ. 
"กำรบรูณำกำรด้ำนเพศสภำวะจะต้องรวมถงึเรือ่งสทิธ.ิมมุมอง.และควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองกลุ่มบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.
และบุคคลทีม่อีตัลักษณ์ทำงเพศทกุรปูแบบ".นอกจำกนี้ยงัมกีำรทบทวนขัน้ตอนทีจ่�ำเป็นบำงอย่ำงเพือ่ด�ำเนนิกำรไปในทศิทำงนี้.รวม
ทั้งประโยชน์ของกำรแก้ไขกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะและกำรแต่งตั้ง. ‘ผู้ประสำนงำนกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะ’.ส�ำหรับ
คณะกรรมกำรแต่ละคณะ.ผู้ประสำนงำนเหล่ำนี้รวมกันเป็นเครือข่ำยกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะ.ได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติม
จำกเลขำธกิำรคณะกรรมกำร

. กำรรวมประเดน็ของกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศในวำระกำรบรูณำกำรด้ำนเพศสภำวะหมำยควำมว่ำข้อกงัวล
ใจของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศควรจะถูกรวมอยู่ในกำรท�ำงำนและกำรปฏิบัติงำนของรัฐสภำ.และพนักงำนและ
โครงสร้ำงทั้งหมดมุ่งสู่กำรสร้ำงสถำบันที่ตอบสนองต่อกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.กำรท�ำเช่นนี้อำจมีผลกระทบที่
ทรงคุณค่ำในควำมเร็วและขอบเขตของกำรด�ำเนินกำรของรัฐสภำ.เพรำะกำรตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนกลุ่มบุคคลที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศอย่ำงเหมำะสมนั้น. ทุกคณะกรรมกำรของรัฐสภำและกลุ่มกำรท�ำงำนของรัฐสภำจะต้องท�ำหน้ำที่ของ
ตนเอง.ค่ำใช้จ่ำยลดลงด้วยกำรแบ่งปันพนักงำนช�ำนำญกำรในกำรบรกิำรและในคณะกรรมกำรทีแ่ตกต่ำงกัน.ประวตัพินกังำนจะได้
รับกำรปรับปรุงไว้ส�ำหรับกำรคัดเลอืกในอนำคต.เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ที่เข้ำร่วมสถำบัน.เมื่อเป็นไปได้และมคีวำมเหมำะสม.จะมคีวำม
คุ้นเคยกบัประเดน็ดงักล่ำว.คณะกรรมกำรงบประมำณและกำรเงนิ.และคณะกรรมกำรบญัชกีลำงควรจะขึ้นอยู่กับสมำชกิรฐัสภำ 
ทีอ่ย่ำงน้อยมกีำรรบัรูท้ีเ่หมำะสมเกีย่วกบัประเดน็และโครงกำรเกีย่วกับกลุม่บุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หลกักำรของคณะ
กรรมกำร.วำระกำรประชมุและกฎระเบยีบและข้อบงัคบัควรรกัษำไว้ให้เหมำะสมทัง้ในระยะเวลำและควำมสนใจในท�ำนองเดยีวกนั

 

31. สำมำรถดรูำยงำนเกีย่วกบัเรือ่งกำรบรูณำกำรด้ำนเพศสภำวะของรฐัสภำยโุรปได้ทีน่ี:่.www.agora-parl.org/resources/library/report-gender-mainstreaming-work-european-
parliament.
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. ขณะทีข่ัน้ตอนเหล่ำนี้เป็นทีน่่ำยกย่อง.กำรบรูณำกำรในประเด็นเพิม่เตมิเป็นสิง่จ�ำเป็นอย่ำงเร่งด่วน.รำยงำนได้บนัทกึช่องโหว่ 
ทีย่งัมอียู่และควรได้รบักำรแก้ไข.เช่น.กำรฝึกอบรมกำรบรูณำกำรด้ำนเพศสภำวะส�ำหรบัสมำชกิรฐัสภำและพนกังำน.กำรจดัสรร
งบประมำณที่เหมำะสมและกำรให้งบประมำณเกี่ยวกับเพศสภำวะที่ต่อเนื่องมำกกว่ำนี้ทั่วถึงสถำบันต่ำงๆ.ของสหภำพยุโรป. 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง.ยังเรียกร้องให้มีกำรวิจัยเชิงคุณภำพมำกขึ้น."เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสภำวะ
และสร้ำงผลกระทบต่อผลลัพธ์ของนโยบำย.มติและข้อนิติบัญญัติ".–.หลำยประเด็นได้รับกำรครอบคลุมแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลำย
ประเด็นที่ต้องท�ำ

แถลงการณ์พรรคการเมือง: เส้นทางส�าคัญการด�าเนินการของรัฐสภา

. สมำชิกรัฐสภำโดยทั่วไปต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกพรรคกำรเมืองและกลุ่มในรัฐสภำเพื่อออกวำระกำรประชุมรัฐสภำ.
และกำรสนับสนุนจำกเพื่อนร่วมงำนเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมำย.กำรท�ำให้ม่ันใจว่ำสิทธิและกำรหลอมรวมกลุ่มบุคคลที่ม ี
ควำมหลำกหลำยทำงเพศได้รับควำมสนใจจำกทุกคนแทนที่จะเป็นประเด็นของคนเพียงไม่กี่บุคคลมีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
กำรที่มปีระสทิธภิำพ

. กำรบรูณำกำรสทิธแิละกำรหลอมรวมกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศและประเดน็ทีเ่กีย่วข้องเข้ำไปในแถลงกำรณ์
พรรคกำรเมืองท�ำให้สมำชิกรัฐสภำมีสิทธิคุ้มครองทำงกำรเมืองที่จ�ำเป็นมำกบำงประกำรส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรทำงรัฐสภำ.
แถลงกำรณ์พรรคกำรเมอืงบ่งบอกค�ำสญัญำของพรรค.รำยกำรของนโยบำยทีจ่ะพยำยำมจะเปลีย่นแปลง.เมือ่อยูใ่นรฐัสภำ.สมำชกิ
สำมำรถอ้ำงกลับไปยังแถลงกำรณ์พรรคในกำรท�ำงำนตำมนโยบำยที่สัญญำไว้ที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้มสีทิธเิลอืกตัง้.พวกเขำจะ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกประชำชนที่ออกเสียงเลือกตั้งเพื่อเรียกร้องกำรด�ำเนินกำรในส่วนของรัฐบำลและมีส่วนร่วมกับกลุ่มและ 
ผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบำย

. กลุ่มกิจกรรมหลำยกลุ่มหันไปหำแถลงกำรณ์พรรคกำรเมืองเพื่อใช้เป็นวิธีกำรหำกำรสนับสนุนทำงกำรเมืองส�ำหรับกำร
ด�ำเนินกำรในประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.กลยุทธ์นี้มีศักยภำพมำกส�ำหรับกำรท�ำลำยกฎทำงกำรเมือง. 
แต่มันเป็นเรื่องยำกเมื่อกำรรับรู้ของประชำชนต่อประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศยังคงมีอยู่น้อย. ในขณะที่ไม่ใช่
ทุกควำมพยำยำมที่จะบูรณำกำรประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในแถลงกำรณ์พรรคกำรเมืองจะประสบควำม
ส�ำเร็จ.กย็งัคงมกี�ำลงัใจว่ำมคีวำมพยำยำมภำยในพรรคกำรเมอืง.รวมทัง้ในจำไมก้ำและไอร์แลนด์เหนอืและในสกอตแลนด์ก็ประสบ 
ควำมส�ำเร็จในกำรส่งเสริมให้พรรคกำรเมืองให้ค�ำมั่นต่อสำธำรณะที่จะด�ำเนินกำรในประเด็นกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำย 
ทำงเพศ

. ในขณะที่กำรเรียกร้องให้พรรคกำรเมืองรวมโครงกำรเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในแถลงกำรณ์
พรรคกำรเมืองเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพสูง.มันก็ไม่ได้ประสบควำมส�ำเร็จได้ง่ำยดำย. เพื่อเพิ่มโอกำสของควำมส�ำเร็จ. 
กลุ่มกิจกรรมอำจหันไปสร้ำงกำรรณรงค์ระดับรำกหญ้ำที่ท�ำให้ประเด็นของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเป็นประเด็น
ที่น่ำสนใจทำงกำรเมืองส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังมองถึงกำรเลือกตั้ง. ผู้สนับสนุน. (หรืออย่ำงน้อยผู้ที่เห็นอกเห็นใจ). ชุมชนกลุ่มบุคคล
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกในประเทศ.และนักกำรเมืองก็ไม่ได้มองไม่เห็นแนวโน้มนั้น.กำรโน้มน้ำว 
นักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่อำจได้ในกำรเลือกตั้งจำกกำรสนับสนุนสิทธิและข้อกังวลของกลุ่มบุคคล
ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศอำจช่วยให้เกดิกำรด�ำเนนิกำรที่จ�ำเป็นต่ำงๆ.ในรัฐสภำ
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ภาคผนวก 1: 
หลักการยอกยาการ์ตา

บทน�ำเกี่ยวกับหลักกำรยอกยำกำร์ตำ

. . มนุษย์ทุกคนเกิดมำโดยอิสระและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่ำงๆ.บรรดำสิทธิมนุษยชนทั้งหมดล้วนมีควำมเป็น
สำกลมีควำมเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันไม่สำมำรถแบ่งแยกจำกกันได้..“วิถีทำงเพศ1. (Sexual.Orientation).และอัตลักษณ์ทำงเพศ2”.
(Gender. Identity). เป็นส่วนส�ำคัญของศักดิ์ศรีและควำมเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลและจักต้องไม่เป็นเหตุของกำรเลือกปฏิบัต ิ
หรอืกำรกระท�ำทำรุณกรรม

. ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำต่ำงๆ. เป็นอันมำกในกำรให้หลักประกันแก่ผู้ที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศต่ำงๆ. ให้
สำมำรถด�ำรงชวีติอย่ำงมศัีกดิศ์รแีละได้รบัควำมเคำรพอย่ำงเสมอภำคดงัทีม่นษุย์ทกุคนพงึมสีทิธปัิจจบุนัรฐัต่ำงๆ.มกีฎหมำยและ
รัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันถงึสทิธติ่ำงๆ.ในควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลอืกปฏบิัตโิดยปรำศจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศ
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

. อย่ำงไรก็ตำมกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมุ่งกระท�ำต่อบุคคลต่ำงๆ. เพรำะสำเหตุควำมแตกต่ำงด้ำนวิถีทำงเพศหรือ 
อัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลผู้นั้นทั้งที่เป็นจริงหรือถูกผู้อื่นเขำ้ใจเอำเองนับเป็นรูปแบบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ฝังรำกลึกและ
เกิดขึ้นท่ัวโลกอย่ำงน่ำกังวลยิ่ง.รูปแบบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้รวมถึงกำรกระท�ำวิสำมัญฆำตกรรมกำรทรมำนและ 
กำรปฏิบัติอย่ำงโหดร้ำย.กำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศและกำรข่มขืน.กำรละเมิดควำมเป็นส่วนบุคคล.กำรกักขังหน่วงเหนี่ยว 
โดยพลกำร.กำรปฏิเสธกำรจ้ำงงำนและโอกำสทำงกำรศึกษำ.และกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงร้ำยแรงในรูปแบบต่ำงๆ.ที่มีผลลิดรอน
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ.กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้มักทวีควำมรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดร่วมกับกำรใช้ควำมรุนแรง.ควำมเกลียดชัง. 
กำรเลือกปฏิบัติ.และกำรแบ่งแยกกีดกันรูปแบบอื่นๆ.จำกสำเหตุต่ำงๆ. เช่น. เชื้อชำติ.อำยุ.ศำสนำ.ควำมพิกำร.หรือสถำนะทำง
เศรษฐกจิสังคมหรอือื่นๆ.

. รัฐและสังคมส่วนใหญ่ยัดเยียดบรรทัดฐำนเรื่องเพศสภำพและวิถีทำงเพศให้กับบุคคลโดยใช้จำรีตประเพณี.กฎหมำยและ
ควำมรุนแรงเป็นเครือ่งมอืและยงัสรรหำวธิคีวบคุมกำรมคีวำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลและกำรระบอัุตลกัษณ์ของบุคคล.กำรควบคมุ
ทำงเพศเช่นนี้ยังคงเป็นแรงผลักดันให้เกดิกำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศและควำมเหลื่อมล�ำ้ทำงเพศดังที่ผ่ำนมำ

. ในระบบสำกลได้ปรำกฏควำมก้ำวหน้ำไปสู่ควำมเสมอภำคทำงเพศและกำรให้ควำมคุ้มครองต่ำงๆ.จำกควำมรุนแรงใน
สังคมชุมชนและครอบครัวนอกจำกนี้กลไกหลักด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติยังได้ยืนยันถึงภำรกิจของรัฐทั้งหลำยในกำร
ให้หลักประกันควำมคุ้มครองที่มีประสิทธิภำพต่อบุคคลต่ำงๆ.จำกกำรถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุของวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์
ทำงเพศ.อย่ำงไรก็ตำมเสียงตอบรับจำกประชำคมโลกในเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์
ทำงเพศกลับมคีวำมแตกต่ำงและไม่คงเส้นคงวำ

1.. “วถิทีำงเพศ”.หรอื.sexual.orientation.หมำยถงึกำรที่บุคคลหนึ่งรู้สกึดงึดูดสนใจอย่ำงลุ่มลกึทัง้ทำงอำรมณ์ควำมรักใคร่และทำงเพศและมสีัมพันธภำพทำงเพศที่ดื่มด�่ำลกึซึ้ง
กับบุคคลซึ่งมเีพศสภำพ.(gender).ที่แตกต่ำงไปหรอืมเีพศสภำพเดยีวกันหรอืมำกกว่ำหนึ่งเพศสภำพ

2.. “อัตลักษณ์ทำงเพศ”.หรือ.gender. identity.หมำยถึงประสบกำรณ์ทำงเพศสภำพ.(gender).อันเป็นปัจเจกและสำมำรถรู้สึกได้ในส่วนลึกของแต่ละบุคคลซึ่งอำจสอดคล้อง
หรือไม่ก็ได้กับเพศซึ่งได้ระบุไว้เมื่อแรกเกิดรวมทั้งควำมรู้สึกของบุคคลในร่ำงกำยตน. (ซึ่งอำจรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือระบบกำรท�ำงำนของร่ำงกำยด้วยวิธีทำง 
กำรแพทย์ศัลยกรรมหรอืวธิกีำรอื่นใดหำกเป็นกำรตัดสนิใจเลอืกโดยอสิระ).และกำรแสดงออกต่ำงๆ.ทำงเพศสภำพรวมทัง้กำรแต่งกำยค�ำพูดและกรยิำท่ำทำงต่ำงๆ.
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. เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ.นี้จงึมคีวำมจ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจทีต่รงกันต่อระบบกฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ
อย่ำงครอบคลุมรวมถึงกำรน�ำไปใช้ในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.นอกจำกนี้ยังมีควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง 
สอบทำนและสร้ำงควำมชดัเจนในเรือ่งพนัธกจิของรัฐภำยใต้กฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศทีม่อียูเ่พือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง
บรรดำสทิธมินุษยชนของทุกคนบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิัติ

. ในฐำนะแนวร่วมขององค์กรสทิธมินษุยชนต่ำงๆ.คณะกรรมกำรนกันติศิำสตร์ระหว่ำงประเทศ.(International.Commission.of.
Jurists).และองค์กรเพื่อบรกิำรและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ.(International.Service.for.Human.Rights).ได้รับด�ำเนนิ
โครงงำนเพื่อพัฒนำชุดหลักกำรต่ำงๆ.ทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่ว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยระหว่ำงประเทศต่อกรณีกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมำกยิ่งขึ้น 
เกี่ยวกับพันธกจิด้ำนสทิธมินุษยชนของรัฐต่ำงๆ.

. ผู้เชี่ยวชำญสิทธิมนุษยชนที่ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือกลุ่มหนึ่งจึงได้จัดท�ำร่ำงพัฒนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ไข
ปรบัปรงุหลกักำรเหล่ำนี้และภำยหลงักำรประชมุผูเ้ชีย่วชำญทีจ่ดัขึ้นณมหำวทิยำลยั.Gadjah.Mada.ในเมอืงยอกยำกำร์ตำประเทศ
อนิโดนเีซยีระหว่ำงวันที่.6.ถงึ.9.พฤศจกิำยน.พ.ศ..2549.ผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรยอมรับเชื่อถอื.29.คนจำก.25.ประเทศที่มพีื้น
ฐำนแตกต่ำงกันและมีควำมเชี่ยวชำญในประเด็นต่ำงๆ.ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำรรับรอง.“หลักกำร 
ยอกยำกำร์ตำว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ”.

. ศำสตรำจำรย์.Michael.O’Flaherty.ผู้รำยงำนผลกำรประชุมเป็นผู้มีคุณูปกำรเป็นอย่ำงยิ่งในกำรร่ำงและแก้ไขหลักกำร 
ยอกยำกำร์ตำควำมทุ่มเทและอุตสำหะของท่ำนมผีลอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรนี้

. หลักกำรยอกยำกำร์ตำกล่ำวครอบคลุมถึงมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ.และกำรน�ำไปใช้ในประเด็นวิถีทำงเพศและ 
อตัลกัษณ์ทำงเพศ.หลกักำรเหล่ำนี้ยนืยนัพนัธกจิหลกัของรฐัทัง้หลำยในกำรบังคบัใช้สทิธมินษุยชน.หลกักำรแต่ละข้อยงัมข้ีอแนะน�ำ
โดยละเอยีดต่อรฐั.นอกจำกนี้ผู้เชีย่วชำญกลุ่มนี้ยงัได้เน้นย�ำ้ว่ำทกุภำคส่วนล้วนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิ
มนุษยชนจึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผู้มีบทบำทอื่นๆ.รวมถึงระบบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ.สถำบันด้ำนสิทธิมนุษยชน
ระดับชำต.ิสื่อมวลชน.องค์กรพัฒนำเอกชนและผู้ให้ทุนสนับสนุนต่ำงๆ.

. ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มนี้เห็นพ้องว่ำหลักกำรยอกยำกำร์ตำสะท้อนสถำนะปัจจุบันของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ
ในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศและยังตระหนักว่ำรัฐต่ำงๆ.ยังอำจมีพันธกิจติดตำมมำอีกตรำบเท่ำที่กฎหมำย 
สทิธมินุษยชนยังคงมวีวิัฒนำกำรต่อไป

. หลักกำรยอกยำกำร์ตำยืนยันถึงมำตรฐำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศที่มีผลผูกพันบรรดำรัฐต่ำงๆ. ให้ปฏิบัติตำม.หลักกำร
เหล่ำนี้ให้สัญญำถึงอนำคตที่แตกต่ำงจำกปัจจุบันที่ซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมำโดยอิสระและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่ำงๆ.
จะสำมำรถบรรลุได้ถงึสทิธโิดยก�ำเนดิอันมคี่ำนัน้

 Sonia Onufer Correa  วทิติมันตาภรณ์
. ประธำนร่วม. ประธำนร่วม.
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พวกเรำคณะผูเ้ช่ียวชำญระหว่ำงประเทศด้ำนกฎหมำยสิทธมินษุยชนระหว่ำงประเทศและวถิทีำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศ

 ระลึกถึงว่ำมนุษย์ทุกคนเกิดมำโดยอิสระและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่ำงๆ. และทุกคนมีสิทธิในสิทธิมนุษยชน 
โดยปรำศจำกควำมแตกต่ำงไม่ว่ำในด้ำนใด.ดังเช่น. เชื้อชำติ.สีผิว. เพศ.ภำษำ.ศำสนำ.ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือทำงอื่น. 
ชำตกิ�ำเนดิ.เผ่ำพันธุ์.ทรัพย์สนิ.ก�ำเนดิหรอืสถำนะอื่นใด

 มีควำมวิตกว่ำมกีำรมุ่งใช้ควำมรุนแรง.รังควำน.เลอืกปฏบิัต.ิแบ่งแยก.กดีกัน.ตตีรำ.หรอืมอีคตติ่อบุคคลในทั่วทุกภูมภิำค
ของโลกด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศอีกทั้งยังทวีควำมรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดร่วมกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุอื่นๆ.
รวมถงึ.เพศ.เชื้อชำต.ิอำย.ุศำสนำ.ควำมพกิำร.สถำนะด้ำนสขุภำพและเศรษฐกจิ.กำรใช้ควำมรนุแรง.กำรรงัควำน.กำรเลอืกปฏบิตั.ิ
กำรแบ่งแยก.กดีกนั.กำรตตีรำ.หรอือคตดิงักล่ำว.บัน่ทอนบรูณภำพและศกัดิศ์รขีองบคุคลดงักล่ำวทีต่กอยูภ่ำยใต้กำรกระท�ำทำรณุ
ต่ำงๆ.ทั้งอำจบ่อนท�ำลำยควำมเชื่อในคุณค่ำของตนและควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและยังอำจน�ำไปสู่กำรปกปิดหรือเก็บ
ระงับอัตลักษณ์ของตนและกำรมชีวีติอย่ำงหวำดกลัวและซ่อนเร้น

 ตระหนกัว่ำทีผ่่ำนมำมผีูค้นถูกละเมดิสทิธมินษุยชนเพรำะเป็นหรอืถูกผูอ้ืน่เข้ำใจว่ำเป็นหญงิรกัหญงิชำยรกัชำยหรอืคนรกั
สองเพศ.หรือเพรำะมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะยินยอมพร้อมใจกับคนเพศเดียวกัน.หรือเพรำะเป็นหรือถูกผู้อื่นเข้ำใจว่ำเป็นกะเทย.
บคุคลแปลงเพศ.บคุคลข้ำมเพศหรอืบคุคลทีม่อีวยัวะทัง้สองเพศ,.หรอืเพรำะกำรอยูห่รอืถกูผูอ้ืน่เข้ำใจว่ำอยูใ่นกลุ่มทำงสงัคมต่ำงๆ.
ที่ถูกสังคมก�ำหนดตำมวถิทีำงเพศและหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

 เข้ำใจว่ำ.“วถิทีำงเพศ”.หมำยถงึกำรที่บุคคลหนึ่งรู้สกึดงึดูดสนใจอย่ำงลุ่มลกึทัง้ทำงอำรมณ์ควำมรักใคร่และทำงเพศและ
มสีัมพันธภำพทำงเพศที่ดื่มด�่ำลกึซึ้งกับบุคคลซึ่งมเีพศสภำพที่แตกต่ำงไปหรอืมเีพศสภำพเดยีวกันหรอืมำกกว่ำหนึ่งเพศสภำพ

 เข้ำใจว่ำ.“อัตลักษณ์ทำงเพศ”.หมำยถึงประสบกำรณ์ทำงเพศสภำพอันเป็นปัจเจกและสำมำรถรู้สึกได้ในส่วนลึกของ
แต่ละบุคคลซึง่อำจสอดคล้องหรอืไม่กไ็ด้กบัเพศซึง่ได้ระบไุว้เมือ่แรกเกดิรวมทัง้ควำมรูส้กึของบคุคลในร่ำงกำยตน.(ซึง่อำจรวมถงึ 
กำรเปลีย่นแปลงรปูลักษณ์หรอืระบบกำรท�ำงำนของร่ำงกำยด้วยวธิทีำงกำรแพทย์ศลัยกรรมหรอืวธิกีำรอืน่ใดหำกเป็นกำรตัดสนิ
ใจเลอืกโดยอสิระ).และกำรแสดงออกต่ำงๆ.ทำงเพศสภำพรวมทัง้กำรแต่งกำยค�ำพูดและกรยิำท่ำทำงต่ำงๆ.

 ตั้งข้อสังเกตว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศยืนยันว่ำบุคคลทุกคนต่ำงมีสิทธิในสิทธิมนุษยชนทั้งมวลอย่ำง
สมบูรณ์โดยไม่ขึ้นกับวถิทีำงเพศหรอือตัลักษณ์ทำงเพศ,.กำรใช้สทิธใินทำงกฎหมำยด้ำนสทิธมินษุยชนทีม่อียูน่ัน้ควรค�ำนงึถงึสภำวะ
และประสบกำรณ์เฉพำะของผู้คนที่มวีถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย,.กำรกระท�ำใดๆ.ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนัน้จะต้อง
พจิำรณำก่อนเป็นอนัดบัแรกถงึประโยชน์สงูสุดของเดก็และในกรณทีีเ่ด็กมวีฒุภิำวะเพยีงพอกใ็ห้เด็กมสีทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ 
อย่ำงอสิระและต้องให้น�ำ้หนักต่อควำมคดิเห็นนัน้ตำมสมควรแก่วัยและวุฒภิำวะของเด็ก

 ตั้งข้อสังเกตว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมีข้อห้ำมอย่ำงเด็ดขำดต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บรรดำสิทธิ
มนษุยชนต่ำงๆ.ทัง้ในด้ำนสทิธพิลเมอืงวัฒนธรรมเศรษฐกจิกำรเมอืงและสงัคม,.กำรให้ควำมเคำรพต่อสทิธทิำงเพศและวถิทีำงเพศ
และอตัลกัษณ์ทำงเพศเป็นส่วนส�ำคญัยิง่ในกำรก่อให้เกดิควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยและหญงิ,.และรฐัต่ำงๆ.ต้องด�ำเนนิมำตรกำร
แสวงหำวธิกี�ำจดัอคตหิรอืจำรตีประเพณใีดๆ.ทีม่รีำกฐำนจำกควำมคดิว่ำเพศหนึง่เพศใดมคีวำมเหนอืกว่ำหรอืต�ำ่กว่ำเพศอืน่หรอื
กำรก�ำหนดบทบำทเหมำรวมให้กบัชำยและหญงิอกีทัง้ยงัตัง้ข้อสังเกตว่ำประชำคมระหว่ำงประเทศได้รบัรองสทิธขิองบคุคลในกำร
ตัดสินใจอย่ำงอิสระและรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับเพศวิถีของตนรวมถึงสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์โดยปรำศจำกกำร
บังคับขู่เข็ญกำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรใช้ควำมรุนแรง

 ตระหนักว่ำกำรสร้ำงควำมชัดเจนเป็นระบบให้กับกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและ
ประสบกำรณ์ต่ำงๆ.ของบุคคลที่มวีถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยนัน้ถอืเป็นคุณค่ำที่มคีวำมส�ำคัญยิ่ง

 ยอมรับว่ำกำรสร้ำงควำมชัดเจนนี้จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสถำนะปัจจุบันของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและ
จ�ำเป็นต้องได้รบักำรทบทวนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ค�ำนงึถงึพัฒนำกำรของกฎหมำยดงักล่ำวและกำรน�ำไปใช้ต่อชวีติและประสบกำรณ์
ของบุคคลที่มวีิถทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยทัง้ในกำลเวลำและในภูมภิำคและประเทศที่มคีวำมแตกต่ำงกัน
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หลังจำกกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญที่จัดข้ึน ณ เมืองยอกยำกำร์ตำประเทศอินโดนีเซียระหว่ำงวันที่ 6 ถึง 9 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2549 พวกเรำจึงขอรับรองในหลักกำรต่อไปนี้

 หลักการข้อ 1. สิทธิในสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล

 ทุกคนเกิดมาพร้อมเสรีภาพและด้วยศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอภาคกันมนุษย์ที่มีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ 
ทุกรูปแบบล้วนมสีทิธใินบรรดาสทิธมินุษยชนทั้งมวลเช่นเดยีวกัน

. รัฐจัก.:
1).. บรรจุหลักกำรควำมเป็นสำกลควำมเชื่อมโยงเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่ำงไม่สำมำรถแยกจำกกันได้ของสิทธิมนุษยชน

ทั้งมวลลงในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยอื่นที่เหมำะสมและท�ำให้หลักกำรสิทธิมนุษยชนทั้งมวลที่เป็นสำกลบังเกิดผล 
ในทำงปฏบิัตอิย่ำงแท้จรงิ

2)..แก้ไขกฎหมำยใดๆ.รวมทัง้กฎหมำยอำญำให้สอดคล้องกับหลักกำรสทิธมินุษยชนที่มนุษย์ทุกคนมสีทิธเิป็นสำกล
3)..ให้กำรศกึษำและเสรมิสร้ำงควำมตระหนกัเพือ่ส่งเสรมิและยกระดบัควำมมสีทิธขิองบคุคลทกุคนในสทิธมินษุยชนทีเ่ป็น

สำกลโดยไม่ขึ้นกับวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
4)..บูรณำกำรแนวทำงพหุนิยมที่รับรองและยืนยันควำมเชื่อมโยงอย่ำงไม่อำจแยกจำกกันได้ระหว่ำงด้ำนต่ำงๆ.ของ 

อัตลักษณ์มนุษย์รวมทัง้วถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศเข้ำไปในนโยบำยและกระบวนกำรตัดสนิใจของรัฐ

 หลักการข้อ 2. สิทธิในความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ

 ทกุคนมสีทิธไิด้รับความคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างสมบูรณ์โดยไม่ถกูเลอืกปฏบัิตจิากสาเหตวุถิทีางเพศหรอือัตลกัษณ์ 
ทางเพศทุกคนมีสิทธิในความเสมอภาคภายใต้กฎหมายและในการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาค 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวไม่ว่าสิทธิมนุษยชนอื่นใดจะถูกกระทบหรือไม่ก็ตามกฎหมายต้องห้ามการเลือก
ปฏบิตัใินลกัษณะดังกล่าวและรับประกันความคุม้ครองมนุษย์ทกุคนจากการเลอืกปฏบัิตดิงักล่าวอย่างเสมอภาคและได้ผล

 การเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศหมายรวมถึงการแบ่งแยกกีดกันยกเว้นจ�ากัดหรือ
เลือกที่รักมักที่ชังด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศอันมีจุดประสงค์หรือมีผลท�าให้ความเสมอภาคภายใต้
กฎหมายหรือความคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาคหรือการยอมรับสิทธิการมีสิทธิหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพพื้นฐานทั้งมวลบนพื้นฐานของความเท่าเทียมต้องหมดสิ้นหรือบกพร่องไป. การเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทาง
เพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศอาจจะและมักจะทวีความรุนแรงเมื่อเกิดพร้อมกับการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุอื่นๆ รวมท้ัง
เพศเชื้อชาตอิายุศาสนาความพกิารสถานะด้านสุขภาพและฐานะทางเศรษฐกจิ

. รัฐจัก.:
1... บรรจหุลกักำรควำมเสมอภำคและกำรไม่เลอืกปฏบิตับินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศลงในรฐัธรรมนญู

หรือกฎหมำยอื่นที่เหมำะสมหำกยังไม่มีบัญญัติอยู่แล้วรวมทั้งแก้ไขและตีควำมรัฐธรรมนูญเพื่อให้หลักกำรดังกล่ำวนี้
บังเกดิผลอย่ำงแท้จรงิ

2...ยกเลิกบทบัญญัติทำงอำญำหรือกฎหมำยอื่นๆ.ที่ห้ำมหรือใช้เพื่อให้มีผลห้ำมกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมพร้อมใจ
ระหว่ำงคนเพศเดยีวกนัทีม่อีำยคุรบตำมเกณฑ์ทีก่ฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มเีพศสมัพันธ์ได้และกฎหมำยต้องก�ำหนด
เกณฑ์อำยุที่อนุญำตให้มเีพศสัมพันธ์ได้ไว้เท่ำกันส�ำหรับกรณเีพศสัมพันธ์ระหว่ำงเพศเดยีวกันหรอืต่ำงเพศ

3...น�ำมำตรกำรทำงนิติบัญญัติหรือมำตรกำรอื่นๆ.มำใช้เพื่อห้ำมและขจัดกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศและ 
อัตลักษณ์ทำงเพศทัง้ในภำครัฐและเอกชน

4...ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยตำม
ควำมจ�ำเป็นเพื่อให้กลุ่มหรือบุคคลดังกล่ำวสำมำรถมีและใช้สิทธิมนุษยชนได้อย่ำงเสมอภำคจักไม่ถือว่ำมำตรกำร 
ดังกล่ำวเป็นกำรเลอืกปฏบิัติ
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5...ระลึกไว้เสมอในกำรแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศว่ำกำรเลือกปฏิบัต ิ
จำกสำเหตุดังกล่ำวอำจเกดิร่วมกับกำรเลอืกปฏบิัตริูปแบบอื่นๆ.

6...ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมรวมทั้งกำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลในกำรก�ำจัดอคติทัศนคติ 
หรอืพฤตกิรรมเลอืกปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้องกบัควำมคดิทีว่่ำวถิทีำงเพศอัตลกัษณ์ทำงเพศหรอืกำรแสดงออกทำงเพศรปูแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งมคีวำมเหนอืกว่ำหรอืต�่ำกว่ำรูปแบบอื่น

หลักการข้อ 3. สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

 ทุกคนมีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะบุคคลในทุกแห่งหนบุคคลที่มีวิถีทางเพศและ 
อัตลักษณ์ทางเพศหลากหลายต้องมีสิทธิทางกฎหมายในทุกด้านของชีวิตวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่แต่ละ
คนก�าหนดเองเป็นส่วนส�าคัญของบุคลิกภาพและเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการลิขิตชีวิตศักดิ์ศรีและ
เสรีภาพของแต่ละคนห้ามมิให้ผู้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์รวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศการ
ท�าหมันหรือการรักษาด้วยฮอร์โมนเพื่อให้ได้การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศตามกฎหมาย. ห้ามน�าเอาสถานะอื่นๆ เช่น 
การเป็นคู่สมรสหรือบุพการีมาใช้อ้างเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย. ห้ามมใิห้ผู้ใดถูกกดดันให้ต้องปิดบังเก็บระงับหรอืปฏเิสธวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศของตน

. รัฐจัก.:
1).. ให้ทุกคนได้รับสิทธิทำงกฎหมำยโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ,. 

และมีโอกำสให้ได้ใช้สิทธินั้นรวมถึงมีสิทธิเสมอภำคในกำรท�ำสัญญำและดูแลถือกรรมสิทธิได้รับ. (รวมทั้งโดยมรดก
ตกทอด).จัดกำรใช้ประโยชน์และจ�ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพย์สมบัติ

2)..ใช้มำตรกำรทัง้ทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองหรอือืน่ๆ.เพือ่ให้อตัลกัษณ์ทำงเพศที่แต่ละบคุคลเลอืกเองได้รบัควำมเคำรพ
และรับรองตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์

3).ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติทำงปกครองหรืออื่นๆ.เพื่อให้มีกระบวนกำรแก้ไขเอกสำรแสดงตนทั้งหมดที่ออกโดยรัฐ
และมีกำรระบุเพศของบุคคล.(รวมถึงบัตรประชำชนสูติบัตรหนังสือเดินทำงรำยชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและเอก
สำรอื่นๆ.).ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทำงเพศที่แต่ละบุคคลก�ำหนดรู้ได้เองในส่วนลกึ

4)..ท�ำให้กระบวนกำรดังกล่ำวมีประสิทธิภำพยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติและให้ควำมเคำรพต่อศักดิ์ศรีและควำมเป็น 
ส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล

5)..ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงเพศในเอกสำรแสดงตนทั้งหลำยนั้นได้รับกำรยอมรับในทุกบริบทที่ต้องมีกำรแสดงตนหรือ 
กำรแยกกลุ่มบุคคลตำมเพศตำมข้อบังคับด้ำนกฎหมำยหรอืนโยบำย

6)..รเิริม่โครงกำรทีจั่ดขึ้นโดยเฉพำะเพือ่ให้ควำมสนับสนนุทำงสงัคมต่อทกุคนผูท้ีผ่่ำนขัน้ตอนกำรข้ำมเพศหรอืกำรแปลงเพศ

หลักการข้อ 4. สิทธิในชีวิต

 ทกุคนมสีทิธใินชวีติห้ามมใิห้ผูใ้ดถกูเอาชวีติโดยพลการรวมถงึทีอ้่างวถิทีางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศเป็นสาเหตุ
ต้องไม่มีการลงโทษประหารชีวิตต่อบุคคลด้วยสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจระหว่างบุคคลที่มีวัยตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดอนุญาตให้มเีพศสัมพันธ์ได้หรอืด้วยสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศของผู้นั้น

. รัฐจัก.:
1).. ยกเลิกบทบัญญัติทำงอำญำทั้งหมดที่มีจุดประสงค์หรือผลเพื่อห้ำมกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงบุคคล 

ที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้และในขณะที่ยังไม่มีกำรยกเลิกต้องไม่มีกำรลงโทษ
ประหำรชวีติแก่ผู้ถูกตัดสนิควำมผดิด้วยบทบัญญัตดิังกล่ำว

2)..ยกเว้นโทษประหำรและปล่อยตัวผู้อยู่ระหว่ำงรอรับโทษประหำรจำกกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงบุคคล 
ที่มวีัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มเีพศสัมพันธ์ได้
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3)..ยตุกิำรประทษุรำ้ยภำยใต้กำรสนบัสนนุหรอืกำรยอมรบัของรฐัทีก่ระท�ำต่อบคุคลด้วยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือัตลกัษณ์
ทำงเพศและต้องท�ำกำรสอบสวนอย่ำงจรงิจังต่อกำรประทษุร้ำยดงักล่ำวไม่ว่ำกำรกระท�ำนัน้จะกระท�ำโดยเจ้ำหน้ำทีร่ฐั 
หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและเมื่อพบหลักฐำนเพียงพอต้องท�ำกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้กระท�ำผิดตำม
สมควรแก่ควำมผดินัน้

หลักการข้อ 5. สิทธิในหลักประกันของบุคคล

 ทกุคนไม่ว่าจะมวีถิทีางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศรูปแบบใดย่อมมสีทิธใินหลกัประกันของบุคคลและมสีทิธไิด้รบั
ความคุม้ครองจากรัฐให้ปลอดภยัจากความรุนแรงหรอือนัตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นการกระท�าโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอื
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและมำตรกำรอื่นๆ.ที่จ�ำเป็นในกำรป้องกันและคุ้มครองควำมปลอดภัยจำก 

ควำมรุนแรงและกำรรังควำนทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ
2)..ใช้มำตรกำรนิติบัญญัติทั้งหมดที่จ�ำเป็นในกำรก�ำหนดโทษอำญำที่เหมำะสมต่อกำรใช้ควำมรุนแรง,.กำรข่มขู่ว่ำจะใช้

ควำมรุนแรง,.กำรยั่วยุให้เกดิควำมรุนแรงและกำรรังควำนรูปแบบอื่นๆ.จำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดๆ.ในทุกด้ำนของชวีติรวมทัง้ชวีติครอบครัว

3)..ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติทำงปกครองหรืออื่นๆ. เพื่อมิให้วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของเหยื่อถูกใช้เป็น 
ข้ออ้ำงสร้ำงควำมชอบธรรมให้กบักำรใช้ควำมรนุแรงหรอืเพือ่ละเว้นหรอืลดหย่อนโทษของกำรใช้ควำมรนุแรงดงักล่ำว

4)..สอบสวนกำรใช้ควำมรุนแรงดังกล่ำวอย่ำงจริงจังและเมื่อพบหลักฐำนเพียงพอต้องฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษ 
ผู้กระท�ำผดิตำมสมควรแก่ควำมผดิและเหยื่อต้องได้รับกำรเยยีวยำชดใช้รวมถงึค่ำท�ำขวัญอย่ำงเหมำะสม

5)..รเิริ่มโครงกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะรวมถงึผู้ใช้ควำมรุนแรงหรอืผู้ที่มแีนวโน้มที่จะใช้ควำมรุนแรง
ด้วยเพื่อลดอคตทิี่เป็นรำกฐำนของกำรใช้ควำมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 6. สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

 ทุกคนไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบใดย่อมมีสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลโดยปราศจาก
การแทรกแซงโดยพลการหรือโดยมิชอบรวมทั้งในเรื่องครอบครัวบ้านหรือการสื่อสารรวมไปถึงความคุ้มครองจากการ 
ถูกลบหลูเ่กยีรตแิละชือ่เสยีง. สทิธใินความเป็นส่วนบคุคลโดยปกตริวมถงึสทิธใินการเลอืกทีจ่ะเปิดเผยหรอืปกปิดข้อมูล
เกี่ยวกับวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนรวมทั้งการตัดสินใจและทางเลือกเกี่ยวกับทั้งร่างกายของตนเองและ
การมเีพศสัมพันธ์โดยยนิยอมพร้อมใจหรอืมคีวามสัมพันธ์แบบอื่นๆ กับผู้อื่น

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิัญญัตทิำงปกครองและอื่นๆ.ทัง้หมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสทิธขิองแต่ละบุคคลโดยไม่ขึ้นกับวถิี

ทำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศในกำรมชีวีติส่วนตวักำรตดัสนิใจในเรือ่งลกึซึ้งส่วนตวัและกำรมสีมัพนัธภำพกับผูอ้ืน่รวม
ทั้งกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมพร้อมใจระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์
ได้โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำร

2)..ยกเลิกกฎหมำยทั้งหมดที่ก�ำหนดโทษกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงเพศเดียวกันของบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์
ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้และก�ำหนดให้อำยุของผู้เยำว์เท่ำกันส�ำหรับทั้งเพศสัมพันธ์ระหว่ำงเพศ
เดยีวกันและต่ำงเพศ

3)..มิให้บทบัญญัติท่ัวไปทำงอำญำหรือกฎหมำยอื่นใดถูกน�ำมำใช้โดยพฤตินัยเพื่อลงโทษกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอม
ระหว่ำงเพศเดยีวกันของบุคคลที่มวีัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มเีพศสัมพันธ์ได้
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4)..ยกเลิกกฎหมำยทั้งหมดที่ห้ำมหรือลงโทษกำรแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทำงเพศรวมทั้งกำรแสดงออกผ่ำนกำรแต่งกำย,.
กำรพดูจำหรอืท่ำทำงและยกเลกิกฎหมำยทีปิ่ดกัน้มใิห้บคุคลมโีอกำสเปลีย่นแปลงร่ำงกำยเพือ่แสดงออกถงึอัตลกัษณ์
ทำงเพศของตน

5)..ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวระหว่ำงรอด�ำเนินคดีหรือถูกตัดสินจ�ำคุกหำกกำรถูกควบคุมตัวนั้นมีสำเหตุเกี่ยวกับกำรมี
เพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้หรือเกี่ยวกับ 
อัตลักษณ์ทำงเพศ

6)..พทิกัษ์สทิธขิองบุคคลทุกคนในกำรเลอืกว่ำจะเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับวถิทีำงเพศหรอือัตลกัษณ์ทำงเพศของตนให้กบัใคร
เมื่อไรหรอืด้วยวธิไีหนและคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรถูกผู้อื่นเปิดเผยหรอืขู่ว่ำจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยพลกำร
หรอืโดยที่เจ้ำตัวไม่ต้องกำร

หลักการข้อ 7. สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ

 ห้ามมิให้ผู้ใดถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยพลการ. การจับกุมหรือควบคุมตัวด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรือ 
อตัลกัษณ์ทางเพศย่อมเป็นการกระท�ามชิอบไม่ว่าจะมคี�าสัง่ศาลหรอืไม่กต็าม. ด้วยสทิธแิห่งความเสมอภาคบคุคลทุกคน
ทีถ่กูจบักมุตวัมสีทิธริบัทราบสาเหตขุองการจบักุมและข้อกล่าวหามสีทิธไิด้รับการน�าตัวส่งเจ้าหน้าทีย่ตุธิรรมโดยเรว็และ
ได้รบัการพจิารณาจากศาลว่าการควบคมุตัวนัน้ชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ไม่ว่าจะถกูตัง้ข้อกล่าวหาหรอืไม่กต็ามทัง้นีโ้ดย
ไม่ขึ้นกับวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศของผู้นั้น

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่มใิห้วถิทีำงเพศหรอือัตลกัษณ์ทำงเพศถูกใช้เป็น

สำเหตุในกำรจับกุมหรือควบคุมตัวไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใดรวมทั้งแก้ไขถ้อยค�ำก�ำกวมในบทบัญญัติอำญำใดๆ.ที่อำจ 
ถูกใช้ตคีวำมเพื่อกำรเลอืกปฏบิัตโิดยมชิอบหรอืให้อ�ำนำจในกำรจับกุมอย่ำงมอีคติ

2)..ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ถูกจับกุมตัวมีสิทธิรับทรำบสำเหตุของกำร
จบักมุและข้อกล่ำวหำมสีทิธไิด้รบักำรน�ำตัวส่งเจ้ำหน้ำทียุ่ตธิรรมโดยเรว็และได้รบักำรพจิำรณำจำกศำลว่ำกำรควบคมุ
ตวันัน้ชอบด้วยกฎหมำยหรอืไม่ไม่ว่ำจะถกูตัง้ข้อกล่ำวหำหรอืไม่ก็ตำมโดยอำศยัสทิธแิห่งควำมเสมอภำคและไม่ขึ้นกบั
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นัน้

3)..ริเริ่มโครงกำรศึกษำฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจหรือผู้รักษำกฎหมำยอื่นๆ. ให้เข้ำใจว่ำกำรจับกุมและควบคุมตัวด้วย
สำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลเป็นกำรกระท�ำมชิอบ

4)..ให้มีกำรบันทึกกำรจับกุมและกำรควบคุมตัวทั้งหมดอย่ำงถี่ถ้วนและทันปัจจุบันและระบุวันที่สถำนที่และสำเหตุของ
กำรควบคุมตัวและให้มีกำรตรวจสอบสถำนที่ควบคุมตัวทั้งหมดอย่ำงอิสระโดยองค์กรที่มีอ�ำนำจและประสบกำรณ์
เพียงพอที่จะสำมำรถระบุชี้ชัดในกรณีที่กำรจับกุมและควบคุมตัวนั้นมีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ
ของบุคคล

หลักการข้อ 8. สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม

 ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและโดยเปิดเผยจากคณะตุลาการที่มีอ�านาจมีอิสระและเป็น 
กลางตามทีก่�าหนดในกฎหมายในการพจิารณาสทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายในคดฟ้ีองร้องหรอืการด�าเนนิคดอีาญาของ
โดยปราศจากอคตหิรอืการเลอืกปฏบิัตจิากสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่ห้ำมและขจัดกำรปฏบิตัอิย่ำงมอีคตใินเรือ่งวถิทีำง

เพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศให้หมดไปจำกทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่งและอำญำและกระบวนกำร
ยุตธิรรมหรอืกำรปกครองทีก่�ำหนดสทิธแิละหน้ำทีน่อกจำกนี้ต้องห้ำมกำรโจมตคีวำมน่ำเชือ่ถอืหรอืชือ่เสยีงของบคุคล
ใดด้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นัน้ไม่ว่ำบุคคลนัน้จะอยู่ในฐำนะคู่ควำมพยำนทนำยหรอืผู้ตัดสนิ
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2)..ด�ำเนินขั้นตอนที่จ�ำเป็นและสมควรในกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำรถูกด�ำเนินคดีอำญำหรือถูกฟ้องร้องคดีแพ่งที่มีเหตุ
จูงใจบำงส่วนหรอืทัง้หมดจำกอคตใินเรื่องวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

3)..ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมผู้พิพำกษำเจ้ำหน้ำที่ศำลอัยกำรทนำยและอื่นๆ. เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน 
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและหลักกำรควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงในด้ำนวิถีทำงเพศและอัต
ลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 9. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมระหว่างถูกควบคุมตัว

 ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.  
วถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นส่วนส�าคัญของศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ของบุคคลแต่ละคน

. รัฐจัก.:
1).. หลกีเลีย่งกำรลดทอนคณุค่ำของบคุคลให้น้อยลงไปด้วยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือัตลกัษณ์ทำงเพศหรอืกำรท�ำให้บคุคล

นัน้เสีย่งต่อกำรตกเป็นเหยือ่ของควำมรนุแรงกำรปฏบิตัอิย่ำงโหดร้ำยหรอืกำรท�ำทำรุณกรรมทำงร่ำงกำยทำงจติใจหรอื
ทำงเพศในระหว่ำงกำรกักขังควบคุมตัว

2)..จัดสรรบริกำรและกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมต่อควำมจ�ำเป็นของผู้ถูกควบคุมตัวและผู้ถูกควบคุมตัว
สำมำรถเข้ำถงึได้อย่ำงเพยีงพอโดยตระหนกัถงึควำมจ�ำเป็นพเิศษทีม่พีื้นฐำนจำกวถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศของ
บคุคลนัน้โดยรวมถงึอนำมยักำรเจรญิพนัธุ์กำรเข้ำถงึข้อมลูและกำรรบัยำต้ำนเชื้อเอชไอวแีละโรคเอดส์และกำรเข้ำถงึ
กำรรักษำด้วยฮอร์โมนหรอือื่นๆ.รวมทัง้กำรแปลงเพศหำกเป็นที่ต้องกำร

3)..ให้ผู้ถูกคุมขังมีส่วนร่วมมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ในกำรตัดสินใจในเรื่องสถำนที่คุมขังที่เหมำะสมกับวิถีทำงเพศและ
อัตลักษณ์ทำงเพศของตน

4)..มีมำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกคุมขังที่เสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อควำมรุนแรงหรือกำรท�ำทำรุณกรรมจำกสำเหตุวิถีทำงเพศ
อัตลักษณ์ทำงเพศหรือกำรแสดงออกทำงเพศสภำพและต้องมิให้มำตรกำรคุ้มครองดังกล่ำวเป็นกำรจ�ำกัดสิทธิเพิ่ม
มำกขึ้นไปกว่ำผู้ถูกคุมขังอื่นทั่วไปตรำบเท่ำที่เป็นสิ่งที่ปฏบิัตไิด้ตำมสมควร

5)..ใหส้ทิธผิูถู้กคมุขงัและผูถ้กูควบคุมตวัได้รบักำรเยีย่มจำกคูส่มรสหรอืคูช่วีติโดยเสมอภำคกันไม่ว่ำคูส่มรสหรอืคู่ชวีติจะ
เป็นเพศใด

6)..ให้มีกำรควบคุมตรวจสอบเรือนจ�ำและสถำนที่กักขังควบคุมตัวอย่ำงอิสระทั้งโดยภำครัฐและองค์กรเอกชนรวมทั้ง
องค์กรที่ท�ำงำนประเด็นวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

7)..ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมพัศดีเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำและบุคลำกรอื่นทั้งในภำครัฐหรือเอกชนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุม
ตัวเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจต่อมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและหลักกำรของควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือก
ปฏบิัตริวมถงึในด้ำนวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 10.  สิทธิในความเป็นอิสระจากการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษในลักษณะทารุณโหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรมหรือท�าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 ทกุคนมสีทิธใินความเป็นอสิระจากการทรมานและการปฏบิตัหิรอืลงโทษในลกัษณะทารณุโหดร้ายไร้มนษุยธรรม
หรอืท�าลายศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์รวมถงึที่อ้างสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกันและให้ควำมคุ้มครองมิให้มีกำรทรมำน

และกำรปฏบิตัหิรอืลงโทษทีโ่หดร้ำยไร้มนษุยธรรมหรอืท�ำลำยศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ทีก่ระท�ำโดยอ้ำงสำเหตเุกีย่วกบั
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของเหยื่อตลอดจนกำรยั่วยุให้เกดิกำรกระท�ำเช่นนัน้
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2)..ด�ำเนนิขัน้ตอนตำมสมควรเพื่อระบุตัวเหยื่อที่ถูกทรมำนและปฏบิัตหิรอืลงโทษอย่ำงโหดร้ำยไร้มนุษยธรรมหรอืท�ำลำย
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ด้วยสำเหตุเกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศและให้กำรเยียวยำที่เหมำะสมเช่นกำร
ชดเชยหรอืชดใช้ค่ำเสยีหำยและควำมช่วยเหลอืด้ำนกำรแพทย์และจติวทิยำในกรณสีมควร

3)..ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจพัศดีเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำและบุคลำกรอื่นทั้งในภำครัฐ
และเอกชนที่มอี�ำนำจกระท�ำหรอืป้องกันกำรกระท�ำดังกล่ำว

หลักการข้อ 11. สิทธิในความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์การค้าและการลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ

 ทกุคนมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองจากการค้ามนษุย์การซือ้ขายและการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ในทกุรปูแบบ
รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลทั้งที่
เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้าใจเอาเองมาตรการที่ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ต้องค�านึงถึงปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง 
รวมท้ังความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติรูปแบบต่างๆ ด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 
ทัง้ทีเ่ป็นจรงิหรอืทีผู่อ้ืน่เข้าใจเอาเองหรอืการแสดงออกของอตัลักษณ์เหล่านีห้รอือตัลกัษณ์อืน่ใดมาตรการดงักล่าวต้อง
ไม่ขัดต่อสทิธมินุษยชนของผู้ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ. ทั้งหมดที่จ�ำเป็นทั้งในลักษณะป้องกันและคุ้มครองเพื่อยับยั้ง 

กำรค้ำมนุษย์กำรซื้อขำยและกำรแสวงหำประโยชน์จำกมนุษย์ในทุกรูปแบบรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรแสวงหำ
ประโยชน์ทำงเพศด้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศทัง้ที่เป็นจรงิหรอืที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง

2)..มิให้กฎหมำยหรือมำตรกำรใดๆ. เหล่ำนี้เอำผิดตีตรำหรือทวีควำมเสียเปรียบให้กับผู้เสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อกำรกระ
ท�ำดังกล่ำว

3)..ก�ำหนดมำตรกำรบรกิำรและโครงกำรทัง้ด้ำนกฎหมำยกำรศกึษำและสงัคมเพือ่แก้ไขปัจจยัทีเ่พิม่ควำมเสีย่งต่อกำรตก
เป็นเหยือ่กำรค้ำมนษุย์กำรซื้อขำยและกำรแสวงหำประโยชน์จำกมนษุย์รวมทัง้แต่ไม่จ�ำกดัเฉพำะกำรแสวงหำประโยชน์
ทำงเพศด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเองรวมทั้งปัจจัยต่ำงๆ.เช่น 
กำรถูกแบ่งแยกกีดกันทำงสังคมกำรเลือกปฏิบัติกำรถูกปฏิเสธจำกครอบครัวหรือชุมชนกำรขำดอิสระทำงกำรเงิน 
กำรไร้ทีอ่ยู่อำศัยกำรถกูเลอืกปฏบิตัจิำกทศัคตทิำงสงัคมท�ำให้ขำดควำมเชือ่มัน่ในตนเองและกำรไม่ได้รบัควำมคุม้ครอง
จำกกำรเลอืกปฏบิัตใินกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนที่อยู่อำศัยด้ำนกำรจัดหำงำนและบรกิำรทำงสังคมอื่นๆ.

หลักการข้อ 12. สิทธิในการท�างาน

 ทกุคนมสีทิธใินการมงีานทีก่่อประโยชน์และตามสมควรมบีรรยากาศการท�างานทียุ่ตธิรรมและเอือ้อ�านวยต่อการ
ท�างานและได้รับความคุ้มครองจากการว่างงานโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตจิากสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบัิญญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่ขจดัและห้ำมกำรเลอืกปฏบิตัจิำกสำเหตวุถิทีำง

เพศและอัตลักษณ์ทำงเพศในสถำนที่ท�ำงำนภำครัฐและเอกชนรวมทั้งในด้ำนกำรฝึกวิชำชีพกำรรับสมัครกำรเลื่อน
ต�ำแหน่งกำรยุตกิำรจ้ำงเงื่อนไขกำรท�ำงำนและค่ำตอบแทน

2)..ขจัดกำรเลือกปฏิบัติใดๆ.อันมีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศเพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคในกำรจ้ำงงำน
และโอกำสก้ำวหน้ำในทุกด้ำนของบริกำรสำธำรณะรวมถึงทุกระดับของกำรรับรำชกำรและกำรจ้ำงงำนในต�ำแหน่ง
งำนสำธำรณะรวมถึงกำรรับรำชกำรต�ำรวจและทหำรและให้มีโครงกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจและ
ลบล้ำงทัศนคตเิลอืกปฏบิัติ
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หลักการข้อ 13. สิทธิในประกันสังคมและมาตรการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ 

 ทุกคนมสีทิธใินการได้รับสวัสดกิารสังคมและมาตรการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตดิ้วยสาเหตุ
วถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพื่อรบัประกันควำมเสมอภำคในกำรได้รับสวสัดกิำร

สังคมและมำตรกำรคุ้มครองทำงสังคมอื่นๆ.โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรวม
ไปถึงสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนสิทธิลำงำนเพื่อกำรมีบุตรสวัสดิกำรเมื่อว่ำงงำนประกันสุขภำพหรือกำรดูแลหรือ
สิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ. (รวมถึงเพื่อกำรเปลี่ยนสภำพร่ำงกำยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำงเพศ).ประกันสังคมอื่นๆ.
สิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวเงินท�ำศพบ�ำเหน็จบ�ำนำญและสิทธิประโยชน์ให้กับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตในกรณีเจ็บป่วยหรือ 
เสยีชวีติ

2)..มิให้เด็กและเยำวชนถูกเลือกปฏิบัติด้วยรูปแบบใดๆ. ในระบบสวัสดิกำรสังคมหรือในกำรบริกำรสิทธิประโยชน์ 
ด้ำนสงัคมสงเครำะห์จำกสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือัตลกัษณ์ทำงเพศของตนเองหรอืของสมำชกิคนหนึง่คนใดในครอบครวั

3)..ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ. ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันกำรเข้ำถึงโครงกำรบรรเทำ 
ควำมยำกจนโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 14. สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร

 ทุกคนมีสิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพตามสมควรรวมถึงการมีอาหารเพียงพอน�้าดื่มสะอาดปลอดภัยสุข
อนามัยและเครื่องนุ่งห่มที่พอเพียงและได้รับการปรับปรุงสภาพการด�ารงชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจาก
สาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันควำมเสมอภำคในกำรได้รับอำหำร

เพียงพอน�้ำดื่มสะอำดปลอดภัยสุขอนำมัยและเครื่องนุ่งห่มที่พอเพียงโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ
อัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 15. สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยตามสมควร

 ทกุคนมสีทิธใินการมทีีอ่ยู่อาศยัตามสมควรรวมถงึความคุม้ครองจากการถกูไล่ทีโ่ดยไม่ถกูเลอืกปฏบัิตจิากสาเหตุ
วถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันควำมมั่นคงในกำรมีและเข้ำถึงที่อยู่

อำศัยรวมทัง้กำรเข้ำถงึสถำนคุม้ภัยหรอืทีอ่ยูฉุ่กเฉนิทีย่่อมเยำเหมำะแก่กำรอยูอ่ำศยัเข้ำถงึได้ง่ำยเหมำะกับวฒันธรรม
และปลอดภัยโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศอัตลักษณ์ทำงเพศสถำนภำพสมรสหรือสถำนภำพทำง
ครอบครัว

2)..ใช้มำตรกำรทำงนติบิัญญัตทิำงปกครองและอื่นๆ.ทัง้หมดที่จ�ำเป็นเพื่อห้ำมกำรไล่ที่ซึ่งขัดกับพันธะกจิของรัฐด้ำนสทิธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศและให้กำรเยียวยำแก้ไขโดยมำตรกำรทำงกฎหมำยหรืออื่นๆ.ที่เหมำะสมมีผลและเพียงพอ
แก่ผูใ้ดกต็ำมที่ร้องเรยีนว่ำสทิธคิวำมคุ้มครองจำกกำรถกูไล่ทีว่่ำถกูละเมดิหรอืเสีย่งต่อกำรถกูละเมดิกำรเยยีวยำแก้ไข
ดงักล่ำวรวมถงึสทิธใินกำรได้รบัทีอ่ยูใ่หมซ่ึง่รวมทัง้สทิธกิำรได้รบัทีด่นิใหม่ทีม่คีณุภำพเท่ำเทยีมหรอืดกีว่ำเดมิและกำร
ได้ที่อยู่อำศัยที่เพียงพอเหมำะสมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศอัตลักษณ์ทำงเพศสถำนภำพสมรสหรือ
สถำนภำพทำงครอบครัว
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3)..สร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเป็นเจ้ำของและกำรได้รบัมรดกทีด่นิและบ้ำนเรอืนโดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตุ
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

4)..จดัตัง้โครงกำรด้ำนสังคมรวมทัง้โครงกำรให้ควำมช่วยเหลอืเพื่อแก้ไขปัจจยัเกีย่วกับวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศ
ทีเ่พิม่ควำมเสีย่งต่อกำรไร้ทีอ่ยูโ่ดยเฉพำะในเดก็และเยำวชนรวมถงึกำรถกูแบ่งแยกกดีกนัทำงสงัคมกำรใช้ควำมรนุแรง
ในครอบครัวและรูปแบบอื่นๆ.กำรเลือกปฏิบัติกำรขำดอิสรภำพทำงกำรเงินกำรถูกปฏิเสธโดยครอบครัวหรือชุมชน
วัฒนธรรมของตนตลอดจนให้กำรสนับสนุนโครงกำรชุมชนค�ำ้จุนและชุมชนปลอดภัย

5)..ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจและอ่อนไหวต่อควำมต้องกำรของผู้ที่เผชิญต่อกำร 
ไร้ที่อยู่อำศัยหรอืควำมเสยีเปรยีบทำงสังคมจำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 16. สิทธิในการศึกษา

 ทุกคนมีสิทธิด้านการศึกษาโดยได้รับการค�านึงถึงแต่ไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ ์
ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่รบัประกันควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถงึกำรศกึษำ

และกำรปฏบิตัอิย่ำงเสมอภำคต่อนกัเรยีนนสิตินักศกึษำคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ๆ.ในระบบกำรศกึษำโดยปรำศจำก
กำรเลอืกปฏบิัตจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

2)..ให้กำรศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลิกภำพควำมสำมำรถพิเศษสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของนักเรียน
นิสิตนักศึกษำทุกคนอย่ำงเต็มศักยภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักเรียนนิสิตนักศึกษำทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถี
ทำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใด

3)..ให้กำรศึกษำมีทิศทำงในกำรพัฒนำกำรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมเคำรพต่อพ่อแม่และสมำชิกใน
ครอบครัวอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมภำษำและค่ำนยิมของเด็กแต่ละคนด้วยจติวญิญำณของควำมเข้ำอกเข้ำใจสันตสิุข
ควำมอดทนอดกลัน้และควำมเสมอภำคโดยค�ำนงึถงึและเคำรพต่อวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย

4)..ให้วิธีกำรศึกษำหลักสูตรและสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ.มีบทบำทในกำรยกระดับควำมเข้ำใจและควำมเคำรพต่อวิถี
ทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำยรวมถึงควำมจ�ำเป็นเฉพำะของนักเรียนนิสิตนักศึกษำพ่อแม่และสมำชิก
ครอบครัวที่เกี่ยวกับวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

5)..ให้มีกฎหรือนโยบำยสถำนศึกษำที่ให้ควำมคุ้มครองเพียงพอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษำคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 
ที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศแบบต่ำงๆ.จำกกำรถูกแบ่งแยกกีดกันทำงสังคมและกำรใช้ควำมรุนแรงใน 
สถำนศกึษำทุกรูปแบบรวมถงึกำรกลั่นแกล้งและรังควำน

6)..รับประกันว่ำนักเรยีนนสิตินักศกึษำที่ถูกแบ่งแยกกดีกันทำงสังคมหรอืเผชญิควำมรุนแรงไม่ถูกลดบทบำทหรอืกันออก
ไปเพื่อกำรคุ้มครองและให้นักเรียนนิสิตนักศึกษำผู้นั้นมีส่วนร่วมในกำรหำทำงออกที่ดีที่สุดซึ่งได้รับควำมเคำรพจำก 
ทุกฝ่ำย

7)..ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรใช้กฎระเบียบต่ำงๆ. ในสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติหรือลงโทษด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์
ทำงเพศหรอืกำรแสดงออกในเรื่องดังกล่ำว

8)..ให้ทกุคนสำมำรถเข้ำถงึโอกำสและทรพัยำกรในกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิตัจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอื
อัตลักษณ์ทำงเพศรวมถงึผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเหยื่อของกำรเลอืกปฏบิัตดิังกล่ำวในระบบกำรศกึษำมำก่อน
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หลักการข้อ 17. สิทธิในการมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

 ทกุคนมสีทิธใินการมสีขุภาพทัง้ทางร่างกายและจติใจตามมาตรฐานสงูสุดเท่าทีเ่ป็นไปได้โดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวย
สาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ. สุขภาพทางเพศและอนามัยเจรญิพันธ์ุเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสทิธนิี้

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำย

และจติใจตำมมำตรฐำนสูงสุดเท่ำที่เป็นไปได้โดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตดิ้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
2)..ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดที่จ�ำเป็นเพือ่ให้ทกุคนสำมำรถเข้ำถงึสถำนพยำบำลเวชภณัฑ์

และบริกำรสำธำรณสุขรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์อีกทั้งเข้ำถึงเวชระเบียนของตนได้
โดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตจิำกวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

3)..ให้สถำนพยำบำลเวชภัณฑ์และบริกำรสำธำรณสุขถูกออกแบบเพื่อยกระดับสุขภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของทุกคนโดยให้ค�ำนึงถึงแต่ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศและให้เวชระเบียนในด้ำน 
ดังกล่ำวถูกเก็บเป็นควำมลับ

4)..พฒันำโครงกำรและน�ำมำปฏบิตัเิพือ่แก้ปัญหำกำรเลอืกปฏบิตัอิคตหิรอืปัจจยัทำงสงัคมอืน่ๆ.ทีบ่่อนท�ำลำยสขุภำพของ
บุคคลเพรำะวถิีทำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นัน้

5)..ให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องกำรรับควำมดูแลและกำรรักษำพยำบำลทำงกำร
แพทย์ซึ่งกระท�ำโดยได้รับควำมยินยอมบนพื้นฐำนของกำรได้รับข้อมูลอย่ำงแท้จริงทั้งนี้โดยปรำศจำกกำรถูกเลือก
ปฏบิัตดิ้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

6)..ให้โครงกำรและบริกำรกำรศึกษำกำรป้องกันกำรดูแลรักษำพยำบำลทั้งหมดในด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัย 
เจริญพันธุ์เคำรพต่อควำมหลำกหลำยของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศและให้บริกำรต่อทุกคนอย่ำงเสมอภำค
โดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิัติ

7)..อ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ต้องกำรแปลงเพศให้เข้ำถึงบริกำรกำรดูแลและควำมช่วยเหลือที่มีประสิทธิภำพและ 
ไม่เลอืกปฏบิัติ

8)..ให้ผู้บรกิำรด้ำนสุขภำพทัง้หมดปฏบัิตติ่อผู้ป่วยและคู่สมรสหรอืคู่ชวีติโดยปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตัดิ้วยสำเหตวุถิทีำง
เพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศรวมถงึในเรื่องกำรยอมรับในฐำนะญำตใิกล้ชดิที่สุด

9)..น�ำนโยบำยและโครงกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นมำใช้ให้กำรศกึษำแก่ผูบ้รกิำรด้ำนสขุภำพเพือ่ให้สำมำรถให้บรกิำรแก่ทกุคน
ได้ตำมมำตรฐำนสงูสดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้โดยให้ควำมเคำรพอย่ำงสมบรูณ์ต่อวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศของบคุคล
แต่ละคน

หลักการข้อ 18. ความคุ้มครองจากการกระท�าที่มิชอบทางการแพทย์

 มิให้ผู้ใดถูกบังคับให้ต้องรับการรักษาการทดสอบกระบวนการรูปแบบใดๆ ทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยาหรือ 
ถูกกักกันในสถานพยาบาลด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ. ไม่ว่าจะมีการจัดจ�าแนกประเภทไว้อย่างไร
กต็ามวถิทีางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศของบคุคลไม่ใช่อาการเจบ็ป่วยจงึไม่ต้องได้รบัการรกัษาแก้ไขหรอืระงับบรรเทา

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่รบัประกนัควำมปลอดภยัอย่ำงสมบรูณ์จำกกำร

ถกูท�ำร้ำยโดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ด้วยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศรวมถงึทีเ่กดิจำกควำมคดิเหมำ
รวมเรือ่งเพศไม่ว่ำจะมต้ีนเหตุจำกวฒันธรรมหรอือืน่ๆ.อนัเกีย่วกบักำรประพฤตตินลกัษณะภำยนอกหรอืกรอบเรือ่งเพศ

2)..ใช้มำตรกำรทำงนติบัิญญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพื่อมใิห้ร่ำงกำยของเดก็คนใดถูกเปลีย่นแปลงอย่ำง
ถำวรโดยวธิทีำงกำรแพทย์เพือ่ยดัเยยีดเพศให้กับเดก็โดยทีเ่ดก็ไม่ได้ให้ควำมยนิยอมอย่ำงสมบรูณ์อสิระและได้รบัข้อมลู
ตำมอำยุและวุฒภิำวะของเด็กและไม่ได้ยดึหลักกำรที่ว่ำในกำรกระท�ำใดๆ.ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องถอืเอำประโยชน์ของ
เด็กเป็นส�ำคัญ
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3)..วำงมำตรกำรคุ้มครองเด็กเพื่อมใิห้เด็กคนใดอยู่ในควำมเสี่ยงหรอืตกเป็นเหยื่อทำงกำรแพทย์
4)..ให้ควำมคุ้มครองผู้มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำยจำกกระบวนกำรหรือกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ 

ผิดจรรยำบรรณหรือไม่ได้รับควำมยินยอมรวมทั้งที่เกี่ยวกับวัคซีนกำรรักษำหรือยำฆ่ำเชื้อโรคส�ำหรับเอชไอวี/เอดส์
หรอืโรคอื่นๆ.

5). ทบทวนและแก้ไขข้อก�ำหนดกำรให้ทุนสนับสนุนหรือโครงกำรสุขภำพรวมทั้งที่มีลักษณะกำรพัฒนำหรือให้ควำมช่วย
เหลอืซึ่งอำจมสี่วนสนับสนุนอ�ำนวยควำมสะดวกหรอืท�ำให้เกดิกำรท�ำร้ำยในลักษณะดังข้ำงต้นไม่ว่ำด้วยวธิใีดก็ตำม

6)..รับประกันว่ำกำรรักษำหรือกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์หรือทำงจิตวิทยำใดๆ.จะไม่ถือเอำทั้งโดยชัดแจ้งหรือเป็น
นัยว่ำวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศเป็นอำกำรเจ็บป่วยที่ต้องได้รับกำรรักษำแก้ไขหรอืระงับบรรเทำ

หลักการข้อ 19. สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความคิดเห็น

 ทกุคนมสีทิธเิสรภีาพในด้านความเห็นและการแสดงความคดิเห็นโดยไม่ขึน้กับวถิทีางเพศหรอือัตลกัษณ์ทางเพศ
สิทธินี้รวมถึงการแสดงออกอัตลักษณ์หรือตัวตนผ่านทางการพูดจาท่าทางการแต่งกายลักษณะร่างกายการเลือกใช้ชื่อ
หรอืวธิอีืน่ใดตลอดจนเสรภีาพในการเสาะหาได้รบัและเผยแพร่ข้อมลูและแนวความคดิทกุประเภทรวมทัง้ทีเ่กีย่วกับสทิธิ
มนุษยชนวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศโดยผ่านทางสื่อใดๆ และโดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันกำรมีเสรีภำพโดยสมบูรณ์ในกำร

แสดงออกและแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงเคำรพต่อสทิธเิสรภีำพของผูอ้ืน่โดยไม่ถูกเลอืกปฏบิตัจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอื
อตัลกัษณ์ทำงเพศรวมทัง้กำรได้รบัและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคดิเกีย่วกับวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศรวม
ไปถงึกำรสนับสนุนสทิธทิำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำรตพีมิพ์เอกสำรกำรแพร่กระจำยภำพและเสยีงกำรจัดหรอืกำรเข้ำ
ร่วมประชุมและกำรเผยแพร่หรอืเข้ำถงึข้อมูลกำรมเีพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัย

2)..ให้โครงสร้ำงและผลงำนของสื่อที่อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของรัฐมีควำมเป็นพหุนิยมและไม่เลือกปฏิบัติในประเด็นวิถี
ทำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศและให้นโยบำยกำรคดัเลอืกเข้ำท�ำงำนและกำรเลือ่นต�ำแหน่งในองค์กรดังกล่ำวไม่เลอืก
ปฏบิัตจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

3)..ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันกำรมีสิทธิสมบูรณ์ในกำรแสดงออก
อัตลักษณ์หรอืตัวตนผ่ำนทำงกำรพูดจำท่ำทำงกำรแต่งกำยลักษณะร่ำงกำยกำรเลอืกใช้ชื่อหรอืวธิอีื่นใด

4)..มใิหค้วำมคดิเรือ่งกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อยศลีธรรมสขุภำพและควำมม่ันคงของสำธำรณะถูกใช้อย่ำงเลอืกปฏบิตัิ
เพื่อจ�ำกัดสทิธใินกำรแสดงออกและแสดงควำมคดิเห็นสนับสนุนวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย

5)..มใิห้กำรแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นใดๆ.ละเมิดสิทธิเสรภีำพของผู้ที่มีวถิีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำก
หลำย

6)..ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและแนวควำมคิดรวมทั้งเข้ำร่วมกำรอภิปรำยสำธำรณะได้อย่ำงเสมอภำคโดยไม่ขึ้นกับ
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
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หลักการข้อ 20. สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม

 ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคมรวมถึงการประท้วงอย่างสงบโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศ
หรืออัตลักษณ์ทางเพศบุคคลมีสิทธิรวมกลุ่มสมาคมบนพื้นฐานวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศตลอดจนกลุ่มสมาคม
ที่เผยแพร่ข้อมูลให้กับหรือเกี่ยวกับผู้มีวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายหรืออ�านวยความสะดวกในการ
สื่อสารหรอืรณรงค์เพื่อสทิธขิองผู้มีวถิีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายโดยที่กลุ่มสมาคมดังกล่าวได้รับการ
รับรองโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัติ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสิทธิในกำรจัดตั้งกลุ่มสมำคมชุมนุม

และเคลื่อนไหวสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศอย่ำงสงบและให้กำรรับรองทำงกฎหมำย
แก่กลุ่มสมำคมดังกล่ำวโดยไม่เลอืกปฏบิัตดิ้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

2)..มิให้ควำมคิดเรื่องกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยศีลธรรมสุขภำพและควำมมั่นคงของสำธำรณะถูกใช้เพื่อจ�ำกัดสิทธิ
ในกำรชุมนุมและกำรสมำคมอย่ำงสงบเพียงด้วยเหตุผลว่ำเป็นกำรให้กำรรับรองวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศที่ 
หลำกหลำย

3)..ไม่ปิดกัน้สทิธใินกำรชมุนมุและกำรสมำคมอย่ำงสงบในประเดน็เกีย่วกบัวถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศและให้มกี�ำลงั
ต�ำรวจหรอืสิง่ป้องกนัทำงกำยภำพอืน่ๆ.อย่ำงเพยีงพอเพือ่คุม้ครองผูช้มุนุมใช้สทิธดิงักล่ำวให้ปลอดภยัจำกควำมรนุแรง
หรอืกำรรังควำน

4)..รเิริม่โครงกำรฝึกอบรมเพือ่เพิม่ควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหนำ้ทีร่กัษำกฎหมำยและเจำ้หนำ้ทีอ่ืน่ๆ.ทีเ่กีย่วข้องให้สำมำรถให้
ควำมคุ้มครองลักษณะดังกล่ำวได้

5)..ให้กฎกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับสมำคมหรือกลุ่มที่รวมตัวโดยอิสระไม่มีผลในทำงเลือกปฏิบัติต่อสมำคมหรือกลุ่ม 
ที่ท�ำงำนในประเด็นวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศหรอืต่อสมำชกิกลุ่มสมำคมดังกล่ำวในทำงปฏบิัติ

หลักการข้อ 21. สิทธิเสรีภาพในด้านความคิดมโนธรรมและศาสนา

 ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในด้านความคิดมโนธรรมและศาสนาโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศสิทธิ
เหล่านี้ไม่สามารถถูกรัฐยกมาอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายนโยบายหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ปฏิเสธการให้
คุ้มครองทางกฎหมายอย่างเสมอภาคหรอืที่เลอืกปฏบิัตดิ้วยสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบัิญญัตทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่รับประกันสทิธขิองบคุคลในกำรมแีละปฏบิตัติำม

ควำมเชื่อทั้งทำงศำสนำหรือด้ำนอื่นๆ.ไม่ว่ำโดยล�ำพังหรือร่วมกับผู้อื่นในกำรเป็นอิสระปรำศจำกกำรแทรกแซงควำม
เชื่อและจำกกำรถูกบังคับหรอืถูกยัดเยยีดควำมเชื่อโดยไม่ขึ้นกับวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

2)..ให้หลักประกันว่ำกำรแสดงออกกำรปฏิบัติและกำรเผยแพร่ควำมคิดเห็นทัศนะและควำมเชื่อที่แตกต่ำงกันในประเด็น
วถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศไม่ถูกกระท�ำในลักษณะที่ขัดแย้งกับสทิธมินุษยชน

หลักการข้อ 22. สิทธิเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน

 ทุกคนที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายในรัฐมีสิทธิเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานและการอยู่อาศัยภายในอาณาเขต
ของรัฐน้ันโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศต้องไม่ถูกยกอ้างเพื่อจ�ากัด
หรอืขัดขวางการเข้าออกการกลับมาหรอืไปยังรัฐหนึ่งรัฐใดรวมถงึรัฐของบุคคลนั้นเอง

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสิทธิในกำรย้ำยถิ่นฐำนและกำรอยู่

อำศัยโดยไม่ขึ้นกับวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
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หลักการข้อ 23. สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง

 ทกุคนมสีทิธใินการแสวงหาและได้รบัทีพ่กัพงิในประเทศอืน่เพือ่หลบหนกีารกวาดล้างรวมท้ังที่มสีาเหตจุากวถิทีาง
เพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศรัฐจักไม่ก�าจัดเนรเทศหรอืส่งกลับบุคคลใดไปยังรัฐใดๆ ที่บุคคลนั้นมเีหตุผลเชื่อได้ว่าจะต้อง
เผชิญความหวาดกลัวต่อการถูกทรมานกวาดล้างหรือปฏิบัติหรือลงโทษในรูปแบบที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือท�าลาย
ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์จากสาเหตุแห่งวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ทบทวนแก้ไขหรอืออกกฎหมำยเพือ่ให้ควำมหวำดกลวัอย่ำงมเีหตผุลเชือ่ได้ว่ำจะถูกกวำดล้ำงเพรำะสำเหตวุถิทีำงเพศ

หรอือัตลักษณ์ทำงเพศสำมำรถใช้เป็นสำเหตุในกำรรับรองสถำนะผู้ลี้ภัยและกำรให้ที่ลี้ภัย
2)..ห้ำมมใิห้นโยบำยหรอืวธิปีฏบิัตใิดเป็นกำรเลอืกปฏบิัตติ่อผู้ลี้ภัยด้วยสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
3)..ห้ำมมิให้บุคคลใดถูกก�ำจัดเนรเทศหรือส่งกลับไปสู่รัฐใดที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่ำบุคคลนั้นจะต้องเผชิญควำมหวำดกลัวต่อ

กำรถูกทรมำนกวำดล้ำงหรือปฏิบัติหรือลงโทษในรูปแบบที่โหดร้ำยไร้มนุษยธรรมหรือท�ำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
จำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 24. สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

 ทกุคนมสีทิธใินการก่อตัง้ครอบครัวโดยไม่ขึน้กับวถิทีางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศครอบครวัมรีปูแบบหลากหลาย
ห้ามมใิห้ครอบครวัใดถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยสาเหตวุถิทีางเพศหรอือตัลกัษณ์ทางเพศของสมาชกิคนหนึง่คนใดในครอบครวั

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวรวมทั้ง 

โดยให้มโีอกำสอปุกำระบตุรบญุธรรมหรอืตัง้ครรภ์ด้วยเทคโนโลยทีำงกำรแพทย์.(รวมถงึกำรผสมเทยีม).โดยไม่ถกูเลอืก 
ปฏบิัตจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

2)..ให้กฎหมำยและนโยบำยต่ำงๆ.ยอมรับควำมหลำกหลำยของรูปแบบครอบครัวรวมทั้งครอบครัวที่ไม่ได้นิยำมด้วย 
สำยเลือดหรือกำรสมรสและจักใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อมิให้ครอบครัว
ใดถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวรวมถึงใน 
ด้ำนสวัสดกิำรสังคมเกี่ยวกับครอบครัวและสทิธปิระโยชน์จำกรัฐกำรจ้ำงงำนหรอืกำรตรวจคนเข้ำเมอืง

3)..ใช้มำตรกำรทำงนติบิัญญัตทิำงปกครองและอื่นๆ.ทัง้หมดที่จ�ำเป็นเพื่อให้กำรกระท�ำหรอืกำรตัดสนิใจทัง้หมดเกี่ยวกับ
เดก็ไม่ว่ำกระท�ำโดยสถำบนัสวัสดกิำรสงัคมของรฐัหรอืเอกชนศำลหน่วยงำนปกครองหรอืองค์กรนติบัิญญตัต้ิองถอืเอำ
ประโยชน์ของเด็กเป็นหลกัและต้องไม่ถอืว่ำวถิทีำงเพศหรอือตัลักษณ์ทำงเพศของเดก็หรอืสมำชกิครอบครวัคนหนึง่คน
ใดขัดกับประโยชน์ดังกล่ำว

4)..ให้เด็กที่มีวุฒิภำวะเพียงพอต่อกำรมีควำมคิดเห็นส่วนตัวมีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำวอย่ำงอิสระและ
ต้องให้น�้ำหนักต่อควำมคิดเห็นดังกล่ำวตำมสมควรแก่วัยและวุฒิภำวะของเด็กในกำรกระท�ำหรือกำรตัดสินใจใดๆ. 
เกี่ยวกับเด็ก

5)..ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันสิทธิสิทธิประโยชน์ภำระหน้ำที่หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ.ให้แก่กำรจดทะเบยีนสมรสหรอืกำรจดทะเบยีนเป็นคูช่วีติระหว่ำงบคุคลเพศเดยีวกนัเท่ำเทยีมกับกำร
จดทะเบียนสมรสหรือกำรจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตระหว่ำงบุคคลต่ำงเพศในรัฐที่ยอมรับกำรจดทะเบียนสมรสหรือกำร 
จดทะเบยีนเป็นคู่ชวีติระหว่ำงบุคคลเพศเดยีวกัน

6)..ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตัทิำงปกครองและอืน่ๆ.ทัง้หมดทีจ่�ำเป็นเพือ่รบัประกนัสทิธสิทิธปิระโยชน์ภำระหน้ำทีห่รอืผล
ประโยชน์ใดๆ.ต่อคู่ชวีติเพศเดยีวกันที่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรสเท่ำเทยีมกับคู่ชวีติต่ำงเพศที่ไม่ได้จดทะเบยีนสมรส

7)..ให้กำรจดทะเบียนสมรสหรือกำรจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตที่ได้รับกำรยอมรับทำงกฎหมำยมีผลต่อเมื่อผู้ตั้งใจเป็นคู่สมรส
หรอืคู่ชวีติทัง้สองให้กำรยนิยอมอย่ำงอสิระและสมบูรณ์
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หลักการข้อ 25. สิทธิในการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง

 พลเมอืงทุกคนมสีทิธใินการมส่ีวนร่วมด้านการปกครองรวมถงึสทิธใินการลงสมัครเลอืกต้ังมส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายที่กระทบต่อสวัสดิการของตนและเข้าถึงบริการสาธารณะและการจ้างงานภาครัฐในทุกระดับอย่างเสมอภาค 
รวมทั้งการปฏบิัตหิน้าที่ต�ารวจและทหารโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิัตจิากสาเหตุวถิทีางเพศหรอือัตลักษณ์ทางเพศ

. รัฐจัก.:
1).. ทบทวนแก้ไขและออกกฎหมำยเพื่อรับประกันสิทธิอย่ำงสมบูรณ์ในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมด้ำนกำรปกครองและ

กำรเมอืงครอบคลมุบรกิำรและกำรจ้ำงงำนภำครฐัในทกุระดบัรวมทัง้กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่�ำรวจและทหำรโดยไม่ถูกเลอืก
ปฏบิัตแิละได้รับควำมเคำรพอย่ำงสมบูรณ์ในประเด็นวถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศของแต่ละบุคคล

2)..ใช้มำตรกำรทั้งหมดที่เหมำะสมในกำรก�ำจัดควำมคิดเหมำรวมหรืออคติเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 
ที่ขัดขวำงหรอืจ�ำกัดกำรมสี่วนร่วมด้ำนกำรปกครอง

3)..ให้แต่ละบุคคลมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยที่กระทบต่อสวัสดิกำรของตนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและ
ได้รับควำมเคำรพอย่ำงสมบูรณ์ในประเด็นวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 26. สิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

 ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมอย่างเสรีโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศและมีสิทธิ
ในการแสดงออกถงึความหลากหลายของวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศโดยผ่านการมสี่วนร่วมทางวัฒนธรรม

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนติบิัญญัตทิำงปกครองและอื่นๆ.ทัง้หมดที่จ�ำเป็นเพื่อรับประกันโอกำสของทุกคนในกำรมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมทำงวัฒนธรรมโดยให้ควำมเคำรพต่อแต่ไม่ขึ้นกับวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ
2)..อุปถัมภ์ให้มกีำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นและควำมเคำรพซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้มบีทบำทของกลุ่มวัฒนธรรม

ต่ำงๆ.ทีม่อียูภ่ำยในรฐัรวมทัง้กลุม่ทีม่คีวำมเหน็แตกต่ำงกันในประเดน็วถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศอย่ำงสอดคล้อง
กับหลักสทิธมินุษยชนที่หลักกำรทัง้หลำยเหล่ำนี้อ้ำงองิถงึ

หลักการข้อ 27. สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 ทกุคนมสีทิธทิี่จะส่งเสรมิความคุม้ครองและเสรมิสร้างสทิธมินุษยชนในระดบัชาตแิละระหว่างประเทศทัง้โดยล�าพงั 
หรือร่วมสมาคมกับผู้อื่นโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่มี 
เป้าหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ที่มีวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศหลากหลายตลอดจนสิทธิในการ
พัฒนาและอภปิรายบรรทัดฐานสทิธมินุษยชนใหม่ๆ และส่งเสรมิการยอมรับบรรทัดฐานดังกล่าว

. รัฐจัก.:
1).. ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติทำงปกครองและอื่นๆ.ทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้ออ�ำนวยต่อกิจกรรมที่ม ี

เป้ำหมำยในกำรส่งเสรมิคุม้ครองและสรำ้งเสรมิสทิธมินษุยชนรวมถงึสทิธทิีเ่กีย่วกับวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศ
2)..ใช้มำตรกำรทัง้หมดทีเ่หมำะสมในกำรต่อสูกั้บกำรกระท�ำหรอืกำรรณรงค์ทีพุ่ง่เป้ำไปยงัผูพ้ทิกัษ์สทิธมินุษยชนทีท่�ำงำน

ในประเด็นวถิทีำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศและผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชนที่มวีถิทีำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศหลำกหลำย
3)..ให้ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศแบบใดสำมำรถเข้ำถึงมีส่วนร่วมหรือสื่อสำรกับ

องค์กรสทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัชำตแิละระหว่ำงประเทศได้โดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์
ทำงเพศของตนหรอืด้วยสำเหตุประเด็นสทิธมินุษยชนที่รณรงค์อยู่

4)..ให้ควำมคุ้มครองผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชนทีท่�ำงำนในประเดน็วถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศจำกควำมรุนแรงกำรข่มขู่
กำรแก้แค้นกำรเลือกปฏิบัติทั้งโดยพฤตินัยหรือนิตินัยกำรกดดันหรือกำรกระท�ำตำมพลกำรใดๆ. โดยภำครัฐหรือมิใช่
ภำครัฐอันเป็นผลจำกกำรท�ำกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนและจักให้ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ว่ำจะท�ำงำนในประเด็นใด
ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรละเมดิดังกล่ำวที่มสีำเหตุจำกวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศเช่นเดยีวกัน
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5)..สนับสนุนกำรยอมรับและกำรรับรองฐำนะขององค์กรที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีวิถีทำงเพศและ 
อัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยทัง้ในระดับชำตแิละระหว่ำงประเทศ

หลักการข้อ 28. สิทธิในการได้รับการเยียวยาแก้ไขและชดใช้ในลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้

 เหยื่อทุกคนของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการละเมิดสิทธิด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ 
มีสิทธิในการได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างเกิดผลใช้บังคับได้เพียงพอและเหมาะสมมาตรการชดใช้หรือส่งเสริม 
ความก้าวหน้าอย่างเพยีงพอให้กบัผูม้วีถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศหลากหลายเป็นส่วนส�าคญัของสทิธใินการได้รบั
การเยยีวยาแก้ไขและชดใช้อย่างเกดิผลใช้บังคับได้

. รัฐจัก.:
1).. สร้ำงกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่จ�ำเป็นรวมทั้งโดยกำรแก้ไขกฎหมำยและนโยบำยเพื่อให้เหยื่อของกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศเข้ำถึงกำรชดใช้อย่ำงสมบูรณ์ด้วยกำรได้รับค่ำชดใช้ชดเชย 
ค่ำท�ำขวัญกำรฟื ้นฟูร่ำงกำยและจิตใจกำรรับประกันว่ำจะไม่เกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำอีกและ/หรือวิธีกำรอื่นใดตำม 
ควำมเหมำะสม

2)..ให้กำรเยียวยำแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีจัดตั้งสถำบันและมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรเยียวยำแก้ไขและกำรชดใช้และ
ให้บุคลำกรทั้งหมดได้รับกำรฝึกอบรมในประเด็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศและอัตลักษณ ์
ทำงเพศ

3)..ให้ทุกคนเข้ำถงึข้อมูลที่จ�ำเป็นทัง้หมดเกี่ยวกับกระบวนกำรร้องขอกำรเยยีวยำแก้ไขและกำรชดใช้
4)..ให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรเงินเป็นค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้ร้องขอกำรชดใช้ในกรณีจ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือและก�ำจัด

อุปสรรคทัง้ด้ำนกำรเงนิหรอือื่นใดต่อกำรได้รับกำรชดใช้ให้หมดสิ้นไป
5)..ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมรวมทั้งมำตรกำรเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจส�ำหรับคณำจำรย์นักเรียนนิสิตนักศึกษำในทุกระดับ 

กำรศึกษำภำครัฐองค์กรวิชำชีพและผู้มีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมควำมเคำรพและยึดมั่นต่อ
มำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศอย่ำงสอดคล้องกับหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ตลอดจนเพื่อลบล้ำงอคต ิ
เลอืกปฏบิัตทิี่มสีำเหตุจำกวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 29. ภาระความรับผิด

 ทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมท้ังสิทธิที่กล่าวถึงในหลักการทั้งหลายเหล่านี้มีสิทธิในการให้ผู้มีส่วนต่อการ
ละเมดิทัง้โดยตรงหรอืโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีรั่ฐหรอืไม่กต็ามต้องรับผดิชอบต่อการกระท�าของตนตามความร้าย
แรงของการละเมิดผู้กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ควรถูกปล่อยให้
ลอยนวลโดยไม่ได้รับโทษ

. รัฐจัก.:
1).. จัดตั้งกระบวนกำรทำงอำญำทำงแพ่งทำงปกครองและอื่นๆ.ที่เหมำะสมเข้ำถึงได้และมีประสิทธิภำพตลอดจน 

กลไกตรวจสอบเพื่อให้ผู้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศต้องมีภำระ 
ควำมรับผดิต่อกำรละเมดิ

2)..ให้ข้อกล่ำวหำทัง้หมดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทีก่ระท�ำด้วยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศของเหยือ่ทัง้ทีเ่ป็นจรงิ 
หรอืทีผู่อ้ืน่เข้ำใจเอำเองรวมทัง้อำชญำกรรมต่ำงๆ.ทีก่ล่ำวถงึในหลกักำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ต้องได้รบักำรสอบสวนโดยทนัท ี
และละเอยีดถีถ้่วนและหำกพบหลกัฐำนเพยีงพอต้องท�ำกำรฟ้องร้องด�ำเนนิคดแีละลงโทษผูล้ะเมดิตำมสมควรแก่ควำมผดิ

3)..ก่อตั้งสถำบันและกระบวนกำรอที่มีอ�ำนำจและอิสระเพื่อก�ำกับตรวจสอบกำรร่ำงและบังคับใช้กฎหมำยและนโยบำย
เพื่อขจัดกำรเลอืกปฏบิัตจิำกสำเหตุวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศ

4)..ก�ำจัดอุปสรรคใดๆ.ที่ท�ำให้ผู้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศสำมำรถ
ลอยนวลได้โดยไม่มรีับภำระควำมรับผดิ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 สมาชกิทัง้หมดในสงัคมและประชาคมโลกล้วนมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการสร้างเสรมิสทิธมินุษยชนเราจงึเสนอแนะ
ให้:

1).. ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติให้กำรรับรองหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้และส่งเสริมกำรน�ำไป
ปฏบิัตทิั่วโลกและบูรณำกำรเข้ำไปในหน้ำที่ของส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สทิธมินุษยชนรวมทัง้ในภำคสนำม

2)..คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำตใิห้กำรรบัรองหลกักำรทัง้หลำยเหล่ำนี้และพจิำรณำในด้ำนเนื้อหำเกีย่วกบั
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศโดยมุ่งหมำยส่งเสริมให้รัฐทั้งหลำยปฏิบัติตำม
หลักกำรทัง้หลำยเหล่ำนี้

3)..กระบวนพิจำรณำพิเศษด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติให้ควำมสนใจอย่ำงเพียงพอต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศและบูรณำกำรหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
อ�ำนำจของตน

4)..คณะมนตรเีศรษฐกจิและสังคมแห่งสหประชำชำตใิห้กำรยอมรบัและรบัรองฐำนะขององค์กรพฒันำเอกชนทีม่เีป้ำหมำย
ส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินุษยชนของผู้ที่มวีถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยตำมมติ.1996/31

5)..องค์กรตำมสนธสิญัญำแห่งสหประชำชำตบิรูณำกำรหลกักำรทัง้หลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมอ�ำนำจของ
ตนอย่ำงจรงิจังรวมทัง้ในคดคีวำมและกำรตรวจสอบรำยงำนรัฐและน�ำควำมคดิเห็นทั่วไปหรอืเอกสำรตคีวำมอื่นๆ.ใน
เรื่องกำรใช้กฎหมำยสทิธมินุษยชนต่อผู้มวีถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยมำใช้ในเรื่องที่เหมำะสม

6)..องค์กำรอนำมัยโลกและองค์กรเอดส์แห่งสหประชำชำติ. (UNAIDS).พัฒนำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและ
กำรดูแลสุขภำพที่เหมำะสมและตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพในเรื่องเกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำง
เพศของแต่ละบคุคลและให้ควำมเคำรพอย่ำงสมบรูณ์ต่อสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์ของบคุคลเหล่ำนัน้

7)..ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติบูรณำกำรหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในหน้ำที่กำรให ้
ควำมคุม้ครองต่อผูป้ระสบทีป่ระสบกับหรอืผูม้คีวำมหวำดกลวัอย่ำงมเีหตเุชือ่ถอืได้ต่อกำรถูกกวำดล้ำงด้วยสำเหตุวถิี
ทำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศและมใิห้บคุคลใดถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตวุถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศในกำรได้
รับควำมช่วยเหลอืทำงมนุษยธรรมหรอืบรกิำรอื่นๆ.หรอืในกำรพจิำรณำสถำนะผู้ลี้ภัย

8)..องค์กรระหว่ำงรฐับำลทัง้ระดับภูมภิำคและอนภุมูภิำคทีม่พัีนธะหน้ำทีใ่นด้ำนสทิธมินษุยชนตลอดจนองค์กรสนธสิญัญำ
ด้ำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ.ระดับภูมิภำคถือว่ำกำรส่งเสริมหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เป็นส่วนส�ำคัญที่แยกออกมิได้จำก 
กำรปฏบิัตหิน้ำที่ตำมอ�ำนำจของตนทัง้ในเรื่องกลไกสทิธมินุษยชนกระบวนกำรกำรจัดกำรหรอืแนวคดิรเิริ่มต่ำงๆ.

9)..ศำลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภำคบูรณำกำรหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนที่
ยึดเป็นกฎหมำยแม่บทเข้ำไปในกำรพัฒนำบรรทัดฐำนค�ำพิพำกษำในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศอย่ำง
จรงิจัง

10).องค์กรพัฒนำเอกชนที่ท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งระดับชำติระดับภูมิภำคหรือระหว่ำงประเทศส่งเสริมกำรให้ 
ควำมเคำรพต่อหลักกำรทัง้หลำยเหล่ำนี้ในกรอบกำรปฏบิัตหิน้ำที่ตำมอ�ำนำจตน

11).องค์กรควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมต่ำงๆ.บูรณำกำรหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในปฏิบัติกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนมนุษยธรรมหรือกำรบรรเทำทุกข์และละเว้นจำกกำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์
ทำงเพศในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและบรกิำรอื่นๆ.

12).สถำบันสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ.ระดับชำติส่งสริมให้รัฐและทุกภำคส่วนให้ควำมเคำรพต่อหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้และ 
บูรณำกำรกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยเข้ำไปในกำร
ท�ำงำนของตน

13).องค์กรวิชำชีพต่ำงๆ. รวมทั้งในภำคสำธำรณสุขกำรศึกษำและกระบวนกำรยุติธรรมทั้งแพ่งและอำญำทบทวน 
กำรปฏบิัตงิำนและแนวทำงปฏบิัตขิองตนเพื่อส่งเสรมิกำรน�ำหลักกำรทัง้หลำยเหล่ำนี้ไปใช้อย่ำงจรงิจัง
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14).องค์กรภำคธุรกิจต่ำงๆ.ยอมรับและปฏิบัติตำมบทบำทที่ส�ำคัญของตนในกำรเคำรพต่อหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ 
ทัง้ในด้ำนทีเ่กีย่วกบัพนักงำนของตนและในกำรส่งเสรมิหลักกำรทัง้หลำยเหล่ำนี้ทัง้ในระดบัประเทศและระหว่ำงประเทศ

15).สื่อมวลชนทั้งหลำยหลีกเลี่ยงกำรใช้ควำมคิดเหมำรวมในเรื่องเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่แตกต่ำง 
หลำกหลำยและส่งเสรมิกำรยอมรบัควำมหลำกหลำยของมนษุย์ในด้ำนวถิทีำงเพศและอัตลกัษณ์ทำงเพศและยกระดับ
ควำมเข้ำใจของสำธำรณะในประเด็นเหล่ำนี้

16).แหล่งทุนต่ำงๆ.ทัง้ภำครัฐและเอกชนให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรเงนิต่อองค์กรพัฒนำเอกชนหรอืองค์กรอื่นๆ.ที่ส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธมินุษยชนของผู้มวีถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย

. หลักกำรและข้อเสนอแนะทั้งหลำยเหล่ำนี้สะท้อนถึงกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศต่อกำรใช้ชีวิตของ 
ผู้มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยและไม่ควรมีส่วนใดถูกตีควำมเพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภำพในทำงใดก็ตำมของบุคคล
กลุ่มดังกล่ำวตำมที่ได้รับกำรรับรองโดยกฎหมำยหรอืมำตรฐำนทัง้ในระดับระหว่ำงประเทศระดับภูมภิำคหรอืระดับประเทศ32

32.ฉบับภำษำอังกฤษคัดลอกมำจำก:.www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm
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ภาคผนวก 2:  
ข้อเสนอแนะจากองค์กรสนธสิญัญา

หัวข้อสิทธิมนุษยชน องค์กรสนธิสัญญำ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

กำรก�ำหนดให้รักเพศ
เดยีวกัน.กำรแต่งกำย
ข้ำมเพศ.และกำร
แสดงออกข้ำมเพศ. 
เป็นควำมผดิทำงอำญำ

คณะกรรมกำร 
สทิธมินุษยชน

กฎหมำยที่ก�ำหนดให้รักเพศเดยีวกัน.หรอืกำรประพฤตปิฏบิัตทิำง
เพศระหว่ำงคู่รักเพศเดยีวกันเป็นอำชญำกรรม.กฎหมำยที่ก�ำหนด
ให้กำรเครื่องแต่งกำยข้ำมเพศเป็นอำชญำกรรมและกฎหมำยอื่นๆ. 
ที่ก�ำหนดควำมผดิทำงอำญำต่อกำรแสดงออกของบุคคลข้ำมเพศ.
ถอืเป็นกำรละเมดิบรรทัดฐำนด้ำนสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ 
และต้องถูกยกเลกิไป

แม้ว่ำจะไม่มกีำรบังคับใช้.กฎหมำยอำญำดังกล่ำวเป็นกำรละเมดิ
พันธกรณขีองรัฐภำยใต้กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ
คณะกรรมกำรยนืยันว่ำ.กฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผดิทำงอำญำ 
ต่อรักเพศเดยีวกันเป็นกำรละเมดิสทิธใินควำมเป็นส่วนตัวและกำร 
ไม่เลอืกปฏบิตั.ิละเมดิพนัธกรณทีำงกฎหมำยของประเทศภำยใต้กตกิำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิำงกำรเมอืง.(ICCPR)

กำรเลอืกปฏบิัตอิันมี 
พื้นฐำนมำจำกวถิทีำง
เพศ

คณะกรรมกำร
สทิธมินุษยชน.

ICCPR.ไม่อนุญำตให้มกีำรเลอืกปฏบิัตอิันเกดิจำกวถิทีำงเพศ. 
รัฐมหีน้ำที่ในกำรปกป้องบุคคลจำกกำรเลอืกปฏบิัตบินพื้นฐำนของ
วถิทีำงเพศ.นอกจำกนี้คณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนได้แสดง 
ควำมกังวลเรื่องกำรขำดกฎหมำยห้ำมกำรเลอืกปฏบิัติ

คณะกรรมกำรด้ำนสทิธิ
ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรม.คณะกรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทรมำน. 
คณะกรรมกำรสทิธเิด็ก.
และคณะกรรมกำรขจัดกำร
เลอืกปฏบิัตติ่อสตรี

องค์กรสนธสิัญญำเหล่ำนี้ยนืยันว่ำกำรเลอืกปฏบิัตอิันมำจำกวถิทีำง
เพศเป็นสิ่งต้องห้ำมภำยใต้สนธสิัญญำด้ำนสทิธมินุษยชน 
ที่มผีลผูกพันกับรัฐที่ให้สัตยำบัน

สทิธใินสุขภำพที่ดี คณะกรรมกำรด้ำนสทิธิ
ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรม

มกีำรระบไุว้ว่ำ.“สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก.สนิค้ำและบรกิำรด้ำนสขุภำพ.
ต้องสำมำรถให้ทุกคนเข้ำถงึได้.โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุ่มประชำกรที่ 
เปรำะปำงทีส่ดุหรอืชำยขอบ”.คณะกรรมำธกิำรได้ยนืยนัว่ำ.“ข้อตกลง
ได้ห้ำมกำรเลอืกปฏบิัตใินกำรเข้ำถงึกำรดูแลสุขภำพและปัจจัยหลัก
ที่มผีลต่อสุขภำพ.รวมถงึวธิกีำรและสทิธใินกำรจัดหำกำรดูแลนัน้.
บนพื้นฐำนของวถิทีำงเพศ”.และยังได้แสดงควำมกังวลเรื่องกำร
เลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ำมเพศและบุคคลสองเพศในกำรดูแลสุขภำพ

ผู้รำยงำนพเิศษด้ำนสทิธ ิ
ในสุขภำพที่ดี

ผู้รำยงำนพเิศษเกี่ยวกับสทิธใินกำรมสีุขภำพที่ดกีล่ำวถงึ. 
“กำรลงโทษโดยกำรคว�่ำบำตรต่อรัฐที่ส่งเสรมิอคติ.และท�ำให้ควำม
รุนแรงต่อชุมชนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง.และควำมโหดร้ำยของต�ำรวจต่อ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ”

สทิธใินกำรได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรเลอืกปฏบิัตใินกำรใช้สทิธิ
พลเมอืง.ทัง้ทำงกำรเมอืง.เศรษฐกจิ.สังคมและวัฒนธรรม.รวมถงึ
สทิธใินกำรท�ำงำน.กำรศกึษำและมำตรฐำนสุขภำพทำงร่ำงกำยและ
จติใจที่ดทีี่สุดซึ่งรวมถงึสุขภำพทำงเพศและอนำมัยกำรเจรญิพันธุ์



76

หัวข้อสิทธิมนุษยชน องค์กรสนธิสัญญำ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สทิธใินกำรศกึษำ ผู้รำยงำนพเิศษเกี่ยวกับ 
กำรขำยเด็ก.กำรค้ำ
ประเวณเีด็ก.และสื่อลำมก
เด็ก

รำยงำนปี.2547.ของผู้รำยงำนพเิศษเกี่ยวกับกำรขำยเด็ก. 
กำรค้ำประเวณเีด็กและสื่อลำมกเด็ก.ได้รำยงำนว่ำ.เยำวชนในกลุ่ม
บุคคลข้ำมเพศเป็นกลุ่มคนที่ชำยขอบมำกที่สุดและเปรำะบำงที่สุด.
เนื่องจำกระดับกำรเลอืกปฏบิัตทิี่พวกเขำต้องเผชญิในด้ำนที่อยู่
อำศัย.กำรศกึษำกำรจ้ำงงำน.และสุขภำพ.สถำนกำรณ์ของพวกเขำ
เลวร้ำยยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขำอยู่คนเดยีวและไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ครอบครัวและเพื่อนฝูง.ปล่อยให้พวกเขำเปรำะบำงมำกขึ้นต่อกำรค้ำ
ประเวณี

ผู้รำยงำนพเิศษเรื่องสทิธ ิ
ในกำรศกึษำ

ในปี.2544.ผู้รำยงำนพเิศษเรื่องสทิธใินกำรศกึษำรำยงำนว่ำ. 
ในประเทศส่วนใหญ่เด็กๆ.ที่ไม่ปฏบิัตติำมบรรทัดฐำนเพศที่ได้รับกำร
ยอมรับจะถูกละเมดิและเลอืกปฏบิัตโิดยเจ้ำหน้ำที่ของโรงเรยีนและ
ข่มขู่โดยนักเรยีนคนอื่นๆ.ผลที่ตำมมำส�ำหรับเด็กที่มอีัตลักษณ์ทำง
เพศหรอืกำรแสดงออกทำงเพศไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐำนสังคม.
คอืกำรละเมดิสทิธขิัน้พื้นฐำนในกำรศกึษำ.กำรละเมดิสทิธดิังกล่ำว
ส่งผลให้เกดิอันตรำยต่อร่ำงกำยและจติใจอย่ำงร้ำยแรงและกำรออก
จำกโรงเรยีนก่อนก�ำหนด

กำรปฏบิัตโิดยทำรุณ. 
ไร้มนุษยธรรม. 
และกำรย�่ำยี

คณะกรรมกำรต่อต้ำน 
กำรทรมำน

คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทรมำนในข้อคดิเห็นทั่วไป.(2551) 
ได้กล่ำวถงึควำมเสี่ยงในกำรถูกทรมำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่ม
บุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.คณะ
กรรมกำรได้ให้ค�ำแนะน�ำว่ำเพื่อให้มั่นใจว่ำกลุ่มชนกลุ่มน้อยได้รับ
กำรคุ้มครอง.รัฐภำคคีวรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรกระท�ำควำม
รุนแรงและกำรละเมดิต่อสมำชกิกลุ่มชนกลุ่มน้อยควรถูกด�ำเนนิคดี
และลงโทษอย่ำงเต็มที่

องค์กำรอนำมัยโลก กำรพยำยำมที่จะบังคับให้เปลี่ยนวถิทีำงเพศของหญงิรักหญงิชำยรัก
ชำยและคนรักสองเพศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผล.เป็นอันตรำย.และอำจก่อให้
เกดิควำมทรมำน
ในวันท.ี17.พฤษภำคม.2533.สมัชชำใหญ่ขององค์กำรอนำมัยโลก 
น�ำรักเพศเดยีวกันออกจำกรำยชื่อโรค.ไม่มเีหตุผลทำงวทิยำศำสตร์ 
ที่น�ำไปสู่กำรพจิำรณำว่ำเป็นโรคทำงจติตัง้แต่แรก

สภำสทิธมินุษยชนและ 
คณะกรรมกำร 
สทิธมินุษยชน

สภำสทิธมินุษยชนและคณะกรรมกำรสทิธมินุษยชนยนืยันว่ำกำรใช้
โทษประหำรชวีติในกำรกระท�ำที่ไม่รุนแรง.รวมถงึควำมสัมพันธ์ทำง
เพศระหว่ำงผู้ใหญ่ที่ยนิยอมถอืว่ำเป็นกำรละเมดิกฎหมำย 
สทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศ
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ภาคผนวก 3:  
กรอบสทิธมินษุยชนในภมูภิาคทีเ่กีย่วข้อง

ในแอฟริกาอุดมคติพ้ืนฐานที่สุดประการหนึ่งที่เราได้

ต่อสู้ คือการไม่เลือกปฏิบัติในด้านสีผิว เพศ ความเช่ือ

ทางศาสนาและความเช่ืออ่ืนๆ เรายดึมัน่ในอดุมคตนิีอ้ย่าง

ตั้งใจ แต่กระนั้น การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่มีความ

หลากหลายทางเพศก็ยังคงอยู่ และยังได้รับการรับรอง

โดยกฎหมายในประเทศของเราและจากคนในประเทศ

- Festus Mogae, อดีตประธานธิบดีแห่ง Botswana

แอฟริกำ
มติ 275 แห่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา

. . ในเดือนพฤษภำคมปี. 2557.คณะกรรมำธิกำร 
ด้ำนสทิธมินษุยชนและสทิธปิระชำชนของแอฟรกิำรบัมต ิ275 
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองจำกควำมรุนแรงและกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ.ต่อบุคคลโดยมพีื้นฐำนมำจำกวถิทีำงเพศหรอื
อัตลักษณ์ทำงเพศทัง้ที่เป็นจรงิและที่ถูกกล่ำวหำ

. มติประณามกำรเพิ่มขึ้นของควำมรุนแรงและกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ.รวมทั้งกำรฆำตกรรมกำรข่มขืน.
กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย.กำรจ�ำคุกโดยมิชอบและกำรประหัต
ประหำรบุคคลโดยรูปแบบอื่นๆ.อันมีพื้นฐำนมำจำกข้อมูลที่
ถกูกล่ำวหำหรอืทีเ่ป็นจรงิด้ำนวถิทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศ

 โดยเฉพาะการประณามสถำนกำรณ์กำรโจมตอีย่ำง
เป็นระบบโดยตัวแสดงทั้งของรัฐและไม่ใช่ของรัฐต่อบุคคล 
โดยอำศยัข้อมลูทีถ่กูกล่ำวหำหรอืเป็นจรงิด้ำนวถิทีำงเพศหรอื
อัตลักษณ์ทำงเพศ

 เรยีกร้องให้รฐัภำคที�ำให้มัน่ใจว่ำ.ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน 
ท�ำงำนในสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยซึ่งปรำศจำกกำรตี
ตรำ.กำรตอบโต้หรอืกำรฟ้องร้องทำงอำญำ.อันเนื่องมำจำก
กจิกรรมกำรคุ้มครองสทิธมินุษยชนของพวกเขำ.รวมถงึสทิธิ
ของชนกลุ่มน้อยทำงเพศ

. มตินี้เรียกร้องอย่างจริงจังให้รัฐยุติกำรกระท�ำที่
รนุแรงและกำรละเมดิทัง้หมด.ไม่ว่ำจะกระท�ำโดยรฐัหรอืไม่ใช่
รัฐ.รวมถึงกำรตรำกฎหมำยและบังคับใช้กฎหมำยที่เหมำะ
สมเพื่อห้ำมและลงโทษ.กำรกระท�ำรุนแรงทุกรูปแบบ.รวมทัง้
กำรพุ่งเป้ำไปยังบุคคลทั้งที่เป็นจริงและที่ถูกกล่ำวหำในเรื่อง
วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ.ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมี
กำรสอบสวนที่เหมำะสมและกำรด�ำเนินคดีอย่ำงแข็งขันต่อ 
ผู้กระท�ำควำมผิด.และกำรก�ำหนดกระบวนกำรยุติธรรมที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

ยุโรป
สภาแห่งชาติยุโรป

. สภำแห่งชำตยิุโรป33 ได้ด�ำเนนิกำรในเชงิบวกเพื่อกำร
ระบุและตอบสนองต่อกำรเลือกปฏิบัติ. ควำมรุนแรงและ
ปัญหำอืน่ๆ.ทีส่่งผลต่อชมุชนกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศ.แผนกวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศมีหน้ำที่ใน
กำรท�ำงำนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในประเด็นของ
วถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ34

. ในเดือนมีนำคม.พ.ศ..2553.สภำแห่งชำติยุโรปรับ
ข้อเสนอแนะ.CM/Rec. (2010)5. เกี่ยวกับมำตรกำรเพื่อต่อ
ต้ำนกำรเลือกปฏิบัติอันมีพื้นฐำนมำจำกวิถีทำงเพศหรืออัต
ลักษณ์ทำงเพศ.เน้นย�้ำถึงควำมเป็นสำกลของสิทธิมนุษยชน
และควำมส�ำคัญของกำรไม่เลือกปฏิบัติ. ข้อเสนอแนะนี้ได้
เรียกร้องให้ประเทศสมำชิกด�ำเนินมำตรกำรในเชิงบวกเพื่อ
ปกป้องสิทธิของชุมชนกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำง
เพศ35

33.OAS,.กำรประชุมสมัชชำใหญ่.Res..AG/RES..2807.(XLIII-O/13),.สทิธมินษยชน,.วถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.(6.มถิุนำยน.2556).
34. OAS,.สมัขชชำ.Res..AG/RES..2653.(XLI-O/11),.สทิธมินุษยชนวถิทีำงเพศ.และอัตลักษณ์ทำงเพศ.(7.มถิุนำยน.2554),.ย่อหน้ำ.6.
35. IACHR,.วถิทีำงเพศ,.อัตลักษณ์ทำงเพศ,.และกำรแสดงออกทำงเพศ:.ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญและมำตรฐำน,.CP/CAAP-INF..166/12,.23.เมษำยน.2555;.คณะกรรมกำรพจิำรณำคดี

ระหว่ำงรัฐของอเมรกิำ,.รำยงำนเรื่องวถิทีำงเพศ,.อัตลักษณ์ทำงเพศ,.และกำรแสถงออกทำงเพศ,.CP/doc.4846/13,.17.มนีำคม.2556.
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. สภำแห่งชำติยุโรปได้ตีพิมพ์รำยงำนเรื่องกำรเลือก
ปฏิบัติจำกวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศในยุโรป. (ฉบับ
พมิพ์ครัง้ทีส่อง.พ.ศ..2554).ซึง่ระบถุงึโรคกลวัรกัเพศเดยีวกัน.
กลัวกำรข้ำมเพศ.และกำรเลือกปฏิบัติในประเทศสมำชิก.47.
ประเทศของสภำแห่งชำตยิโุรป.และให้ข้อเสนอแนะส�ำหรบักำร
ป้องกนั36.นอกจำกนี้คณะกรรมำธกิำรสทิธมินษุยชนได้เผยแพร่
เอกสำร.สทิธมินษุยชนและอตัลกัษณ์ทำงเพศในปี.2553.

สหภาพยุโรป

. หลกักำรของควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลอืกปฏบิตัิ
บนพื้นฐำนของวิถีทำงเพศเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญำของ
สหภำพยโุรป.(เช่นข้อ.10.สนธสัิญญำเกีย่วกบักำรท�ำงำนของ
สหภำพยโุรปข้อ.2.และ.3.ของสนธสิญัญำแห่งสหภำพยุโรป)37

. กฎบัตรสิทธิพื้นฐำนของสหภำพยุโรป. ซึ่งขณะนี้ 
มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยเช่นเดียวกับสนธิสัญญำห้ำมอย่ำง
ชัดแจ้งไม่ให้มีกำรเลือกปฏิบัติในด้ำนศำสนำ.หรือควำมเชื่อ.
ควำมพกิำร.อำยุหรอืวถิทีำงเพศวถิทีำงเพศได้รับกำรรับรอง
สถำนะเมื่อไม่นำนมำนี้

. ข้อบังคับว่ำด้วยกรอบกำรจ้ำงงำน.ยังห้ำมกำรเลือก
ปฏิบัติเนื่องจำกวิถีทำงเพศ. (ข้อ.21. (1)).อย่ำงไรก็ตำม.อำจ
ต้องบันทึกว่ำ.ข้อบังคับนี้มีไว้เพื่อกำรจ้ำงงำน.กำรประกอบ
อำชพีและกำรฝึกอำชพี.อย่ำงไรก็ตำม.เมื่อมกีำรใช้ข้อบังคับ
ว่ำด้วยกรอบกำรจ้ำงงำน.รฐัสมำชกิบำงประเทศได้ขยำยกำร
คุม้ครองบนพื้นฐำนของวถิทีำงเพศให้ครอบคลมุบำงส่วนหรอื
ทุกสำขำที่มีกำรบังคับใช้ระเบียบว่ำด้วยควำมเท่ำเทียมทำง
เชื้อชำตขิองสหภำพยุโรป

. นอกจำกนี้คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้เสนอแนวทำง
ส�ำหรับ. "ข้อบังคับใหม่แบบกว้ำง".ซึ่งจะขยำยข้อห้ำมในกำร
เลือกปฏิบัติจำกศำสนำหรือควำมเชื่อ.ควำมพิกำร.อำยุหรือ
วถิทีำงเพศนอกเหนอืจำกกำรจ้ำงงำน

. ยิ่งไปกว่ำนั้นหน่วยงำนสิทธิพื้นฐำนแห่งสหภำพยุโรป
ตรวจสอบสถำนกำรณ์สทิธขิองกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำย
ทำงเพศในสหภำพยุโรป.และได้มบีทวเิครำะห์และรำยงำนใน
เรื่องเหล่ำนี้เป็นจ�ำนวนมำก

. ประเทศสมำชิกสหภำพยุโรปยังอภิปรำยถึงกำรสร้ำง
องค์กรดูแลควำมเท่ำเทียมซึ่งจะจัดกำรกับกำรเลือกปฏิบัติ
ทัง้หมด

36.สภำแห่งชำตยิุโรป,.กำรเลอืกปฏบิัตบินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศหรอือัตลักษณ์ทำงเพศในยุโรป.(2011).
37. สหภำพยุโรปเป็นสหภำพทำงกำรเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศยุโรป.28.ประเทศ.โดยมปีระชำกรโดยประมำณมำกกว่ำ.508.ล้ำนคน
38.OAS,.กำรประชุมสมัชชำใหญ่.Res..AG/RES..2807.(XLIII-O/13),.สทิธมินษยชน,.วถิทีำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ.(6.มถิุนำยน.2556).
39.OAS,.สมัขชชำ.Res..AG/RES..2653.(XLI-O/11),.สทิธมินุษยชนวถิทีำงเพศ.และอัตลักษณ์ทำงเพศ.(7.มถิุนำยน.2554),.ย่อหน้ำ.6.
40. IACHR,.วถิทีำงเพศ,.อัตลักษณ์ทำงเพศ,.และกำรแสดงออกทำงเพศ:.ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญและมำตรฐำน,.CP/CAAP-INF..166/12,.23.เมษำยน.2555;.คณะกรรมกำรพจิำรณำคดี

ระหว่ำงรัฐของ

กลุ่มประเทศอเมริกำ
 

. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำองค์กำรอเมริกำ. (OAS).และคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศอเมริกำ. (IACHR). 
ได้ด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ.เพื่อระบุถึงรูปแบบควำมรุนแรงและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ.ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลที่
มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศในอเมรกิำ.

. ระหว่ำงปี.พ.ศ..2551.ถึงปี.พ.ศ..2556สมัชชำใหญ่.OAS.ได้อนุมัติมติหกประกำรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนวิถีทำงเพศและ 
อตัลักษณ์ทำงเพศ38 มตเิหล่ำนี้ยอมรบัและกล่ำวโทษกำรเลอืกปฏบิตัแิละกำรกระท�ำทีร่นุแรงต่อสมำชกิกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำก
หลำยทำงเพศ.นอกจำกนี้ยังเรยีกร้องให้รัฐ.IACHR.และหน่วยงำนอื่นๆ.ด�ำเนนิมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อแก้ไขปัญหำ

. สมชัชำ.OAS.ขอให้.IACHR.และคณะกรรมกำรพจิำรณำคดรีะหว่ำงรฐัของอเมรกิำเตรยีมรำยงำนเกีย่วกบั."ผลทำงกฎหมำย
และกำรพฒันำควำมคดิและค�ำศพัท์เกีย่วกบัวถิทีำงเพศ.อัตลกัษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศ"39 เพือ่เป็นตอบสนอง.IACHR.
ได้ออกเอกสำรชื่อ.วถิทีำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศ:.ค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญและมำตรฐำน.และคณะกรรมกำร
พิจำรณำคดีระหว่ำงรัฐของอเมริกำออกรำยงำนเกี่ยวกับ.วิถีทำงเพศ.อัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกทำงเพศ40 นอกจำกนี้. 
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กลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศได้รบัผลกระทบ

จากความรนุแรงและความยากจนในอเมรกิาในสดัส่วนที่

ไม่เหมาะสม พวกเขาพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงในการ

ไม่รู้หนังสือและเป็นคนเร่ร่อนเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ

ทั้งในพ้ืนที่ส่วนตัวและในที่สาธารณะ พวกเขาเผชิญกับ

อปุสรรคทีเ่พ่ิมขึน้ในการเข้าถงึการศึกษาและการจ้างงาน

ซึง่ส่งผลให้เกิดความยากจนและอาชญากรรมในระดบัสูง

การแทรกแซงทางกฎหมายของรัฐควรมีข้ึนเพ่ือให ้

ความเคารพต่อกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

และมุ่งเป้าไปที่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

และยุติการเลือกปฏิบัติ

องค์กรในรัฐของอเมริกาได้ด�าเนินการตามขั้นตอน 

ทีส่�าคัญในการคุ้มครองสิทธมินษุยชนของกลุม่บคุคลทีม่ี

ความหลากหลายทางเพศทั่วอเมริกา การตั้งผู้รายงาน

พิเศษเก่ียวกับสทิธขิองบคุคลกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลาก

หลายทางเพศในคณะกรรมการระหว่างรัฐของอเมริกา

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนถือเป็นก้าวส�าคัญ เมื่อมีผลใช้

บงัคับ «อนสุญัญาระหว่างรฐัของอเมรกิาเพ่ือต่อร้านทกุ

รูปแบบของการเลือกปฏิบัติและการไม่อดทน» จะกลาย

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของ

กลุ่มบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในหลายประเทศ

และหลายวัฒนธรรมที่เป็นรวมกันเป็นภูมิภาคของเรา

- Tracy Robinson อดีตผู้รายงานพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคล 
ที่มีความหลากหลายทางเพศ คณะกรรมการระหว่างรัฐของอเมริกา 

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

IACHR. ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องกำร
เลือกปฏิบัติและควำมรุนแรงต่อกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศและเสนอให้. "ก�ำหนดมำตรฐำนทำงกฎหมำย. 
กฎระเบยีบเกีย่วกบัคด.ีและรำยงำนปัญหำเกีย่วกบัสถำนกำรณ์
ของสมำชกิของชมุชนกลุ่มบุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ
ในสหรัฐอเมรกิำ”41

. ในเดือนพฤศจิกำยน. พ.ศ.. 2554. IACHR. ได้ตั้ง 
ผู้รำยงำนพิเศษเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำก
หลำยทำงเพศ42.ผูร้ำยงำนพเิศษรบัหน้ำทีใ่นกำรแนะน�ำ.IACHR.
เกี่ยวกับค�ำร้องและคดีที่เกี่ยวกับวิถีทำงเพศ.อัตลักษณ์ทำง
เพศและกำรแสดงออกทำงเพศ.ให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิค
แก่รัฐสมำชิก.จัดท�ำรำยงำนสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ.และตดิตำมกำรละเมดิสทิธมินษุยชนต่อ
กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศในอเมรกิำ

. OAS. ได้ประกำศใช้อนุสัญญำระหว่ำงรัฐในอเมริกำ.
ว่ำด้วยกำรตอ่ตำ้นกำรเลอืกปฏบิตัแิละกำรละเลยทกุรูปแบบ.
เมื่อวันที่.5.มถิุนำยน.พ.ศ..2556.อนุสัญญำฯ.เรยีกร้องให้รัฐ
ต่ำงๆ.ป้องกัน.ขจัด.ระงับ.และลงโทษกำรกระท�ำทัง้หมดและ
กำรส�ำแดงซึ่งกำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรไม่ยอมรับ.วถิทีำงเพศ
และอัตลักษณ์ทำงเพศและกำรแสดงออกได้รับกำรยอมรับ
อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับกำรคุ ้มครองภำยใต้
อนุสัญญำ.เมื่อเดอืนพฤษภำคม.พ.ศ..2559.ม.ี9.รัฐที่ลงนำม
ในอนสุญัญำและจนถงึปัจจบุนัไม่มกีำรให้สตัยำบนั.อนสุญัญำ
นี้มผีลใช้บังคบัเมือ่พ้น.30.วนัหลงัจำกทีเ่อกสำรฉบบัทีส่องให้
สัตยำบันหรอืภำคยำนุวัตภิำคกับส�ำนักเลขำธกิำร.OAS

41. IACHR,.แผนกำรปฏบิัตงิำน.4.6.i.(2011-2012).กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ,.ย่อหน้ำ.2.
42. IACHR,.ข่ำงประชำสัมพันธ์..No..115/11:IACHR.สร้ำงหน่วยสทิธขิองบุคคลเลสเบยีน,.ชำยรักชำย,.ไบเซ็กชวล,.ข้ำมเพศและหลำยเพศ,.3.พฤศจกิำยน.2554,.ดูได้จำก:.www.

oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2011/115.asp.
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ภาคผนวก 4:  
แถลงการณ์ร่วมของหน่วยงานสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการยตุคิวามรนุแรงและการเลือกปฏบิตัิ 
ต่อกลุ่มบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

หน่วยงำนของสหประชำชำติเรียกร้องให้รัฐต่ำงๆ ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือยุติควำมรุนแรงและ 
กำรเลือกปฏิบัติต่อหญิงรักหญิงชำยรักชำยคนรักสองเพศ บุคคลข้ำมเพศและบุคคลสองเพศ (กลุ่มบุคคล 
ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ)43 ทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็ก

. ทุกคนมสีทิธเิท่ำเทยีมกันในกำรใช้ชวีติปรำศจำกควำมรุนแรง.กำรกดขี่ข่มเหง.กำรเลอืกปฏบิัตแิละกำรถูกตตีรำ.กฎหมำย
สทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศก�ำหนดภำระหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่อรัฐเพื่อให้แน่ใจว่ำทุกคนโดยไม่มขี้อแตกต่ำงสำมำรถได้รับสทิธิ
เหล่ำนี้.ในขณะทีม่คีวำมพยำยำมเพิม่ขึ้นของหลำยประเทศเพื่อปกป้องสทิธขิองกลุ่มบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.เรำยงัคง
กงัวลอย่ำงจรงิจงัว่ำกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หรอืถกูมองว่ำเป็นบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.และครอบครวั
ของพวกเขำหลำยล้ำนคนท่ัวโลก.ต้องเผชญิกบักำรละเมดิสทิธมินษุยชนอย่ำงกว้ำงขวำง.นีเ่ป็นสำเหตขุองกำรตืน่ตวัและด�ำเนนิกำร
ต่อไป

. ควำมล้มเหลวในกำรรกัษำสทิธมินษุยชนของกลุ่มบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศและกำรปกป้องพวกเขำจำกกำรถูก
ละเมดิ.เช่น.ควำมรุนแรงและกฎหมำยหรอืกำรด�ำเนนิงำนทีเ่ลอืกปฏบิตัิ.เป็นกำรละเมดิกฎหมำยระหว่ำงประเทศอย่ำงร้ำยแรงและ
มผีลกระทบอย่ำงมำกต่อสังคม.-.เพิ่มควำมเสี่ยงต่อสุขภำพที่ไม่ดี.รวมถงึกำรตดิเชื้อเอชไอวี.กำรกดีกันทำงสังคมและเศรษฐกจิ.
กำรกดดันครอบครัวและชุมชน.และส่งผลเสียต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ.กำรท�ำงำนที่ดี.และควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุเป้ำ
หมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืในอนำคต.รฐัมหีน้ำทีห่ลกัภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศเพือ่ปกป้องทกุคนจำกกำรเลอืกปฏบิตัแิละ 
ควำมรนุแรง.กำรละเมดิเหล่ำนี้จงึจ�ำเป็นต้องได้รับกำรตอบสนองอย่ำงเร่งด่วนจำกรฐับำล.รฐัสภำ.ตลุำกำรและ.NHRIs.ผูน้�ำชุมชน.
ผูน้�ำทำงศำสนำและกำรเมอืง.องค์กรแรงงำน.หน่วยงำนภำคเอกชน.ผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสขุภำพ.องค์กรภำคประชำสังคมและสือ่มวลชน.
ต่ำงมบีทบำทส�ำคญั.สทิธมินษุยชนเป็นสิง่สำกล.-.วฒันธรรม.ศำสนำและจรยิธรรม.และควำมเชือ่และทศันคตทิำงสงัคม.ไม่สำมำรถ
เป็นเหตุผลในกำรละเมดิสทิธมินุษยชนต่อกลุ่มใดๆ.รวมทัง้กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ

43. แม้ค�ำกล่ำวนี้จะหมำยถงึกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.กค็วรใช้เพือ่อ้ำงถงึคนอืน่.ๆ .ทีเ่ผชญิกับควำมรุนแรงและกำรเลอืกปฏบัิตบินพื้นฐำนของวถิทีำงเพศอตัลกัษณ์
ทำงเพศและลักษณะทำงเพศทัง้ที่เป็นจรงิและตำมที่รับรู้.รวมถงึบุคคลที่อำจถูกระบุด้วยข้อก�ำหนดอื่น.ๆ
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กำรคุ้มครองบุคคลจำกควำมรุนแรง

. รัฐควรปกป้องกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศเพศจำกควำมรุนแรง.กำรทรมำน.และกำรปฏบิัตทิี่ไม่ดี.ซึ่งรวมถงึ:

 ■ สืบสวน.ด�ำเนินคดีและให้กำรเยียวยำในเหตุกำรณ์กระท�ำรุนแรง.กำรทรมำน.และกำรปฏิบัติอย่ำงทำรุณแก่กลุ่มบุคคล 
ที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ทัง้ผู้ใหญ่.วัยรุ่นและเด็ก.และผู้ที่ปกป้องสทิธมินุษยชนของพวกเขำ

 ■ เพิ่มควำมพยำยำมในกำรป้องกัน.ตรวจสอบและรำยงำนควำมรุนแรงดังกล่ำว
 ■ รวมโรคกลัวรักเพศเดียวกันหรือกลัวบุคคลข้ำมเพศในปัจจัยที่ท�ำให้เป็นอำญำชกรรมเลวร้ำยในกฎหมำยต่อต้ำน

อำชญำกรรมที่เกดิจำกควำมเกลยีดชังและค�ำพูดแสดงควำมเกลยีดชัง
 ■ รับรองว่ำกำรข่มเหงคนเพรำะพวกเขำเป็น. (หรือเป็นที่รับรู้ว่ำเป็น).กลุ่มคนที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศอำจเป็นเหต ุ

อันสมควรส�ำหรับกำรลี้ภัย.และไม่ส่งคนืผู้ลี้ภัยดังกล่ำวไปยังที่ซึ่งชวีติหรอืเสรภีำพของพวกเขำอำจถูกคุกคำม

. สหประชำชำตแิละองค์กรอืน่ๆ.ได้บันทกึควำมรนุแรงทำงร่ำงกำยและจติใจทีเ่กดิขึ้นกับกลุม่บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำง
เพศในทุกภูมภิำค.รวมทัง้กำรฆำตกรรม.กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย.กำรลักพำตัว.กำรข่มขนื.ควำมรุนแรงทำงเพศ.ตลอดจนกำรทรมำน
และกำรปฏบิัตอิย่ำงโหดร้ำยในสถำบันและในสภำพแวดล้อมอื่นๆ.กลุ่มเยำวชนที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.หญงิรักหญงิ.คนรัก
สองเพศ.บุคคลข้ำมเพศเพศหญงิ.มคีวำมเสี่ยงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำกควำมรุนแรงทำงร่ำงกำยจติใจ.และควำมรุนแรงทำงเพศใน
ครอบครวัและชมุชนกลุ่มบุคคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศบ่อยครัง้ต้องเผชญิกับควำมรุนแรงและกำรเลอืกปฏบิตัเิมือ่ขอสถำนะ
ลี้ภัยจำกกำรคุกคำมและควำมช่วยเหลือฉุกเฉินทำงมนุษยธรรมพวกเขำยังอำจต้องเผชิญกับกำรละเมิดในสภำวะทำงกำรแพทย.์
รวมถงึกำรบ�ำบัดที่ไม่ถูกต้องและเป็นอันตรำยที่เรยีกว่ำ."กำรบ�ำบัด".เพื่อเปลี่ยนวถิทีำงเพศ.บังคับหรอืขนืใจให้ท�ำหมัน.บังคับให้
ตรวจอวัยวะเพศและทวำรหนัก.และกำรผ่ำตัดและกำรรักษำที่ไม่มีควำมจ�ำเป็นกับเด็กที่มีสองเพศโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก
พวกเขำ.ในหลำยๆ.ประเทศ.กำรตอบสนองต่อกำรละเมิดเหล่ำนี้ไม่เพียงพอ.ควำมรุนแรงไม่ถูกรำยงำนและมักไม่ถูกตรวจสอบ
และถูกด�ำเนินคดีอย่ำงถูกต้อง.ซึ่งน�ำไปสู่กำรได้รับกำรยกเว้นโทษอย่ำงกว้ำงขวำงและกำรขำดควำมยุติธรรม.กำรเยียวยำและ
กำรสนับสนุนแก่ผู้เสยีหำย.ผู้พทิักษ์สทิธมินุษยชนต่อต้ำนกำรละเมดิเหล่ำนี้มักถูกข่มเหงและต้องเผชญิกับกำรเลอืกปฏบิัตใินกำร
จ�ำกัดกจิกรรมของพวกเขำ

กำรยกเลิกกฎหมำยที่เลือกปฏิบัติ

. รฐัควรให้ควำมเคำรพต่อมำตรฐำนสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศ.รวมถงึกำรทบทวน.ยกเลกิและก�ำหนดกำรช�ำระกฎหมำย
ที่บังคับใช้ในเรื่องต่อไปนี้:

 ■ กฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผดิทำงอำญำกับกจิกรรมทำงเพศระหว่ำงผู้ใหญ่ที่ยนิยอมที่เป็นเพศเดยีวกัน
 ■ กฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผดิทำงอำญำกับบุคคลข้ำมเพศเนื่องจำกกำรแสดงออกทำงเพศของพวกเขำ
 ■ กฎหมำยอื่นๆ.ที่ใช้ในกำรจับกุมลงโทษหรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลบนพื้นฐำนของวิถีทำงเพศ. อัตลักษณ์ทำงเพศหรือ 

กำรแสดงออกทำงเพศ

. กฎหมำยยังคงก�ำหนดควำมผิดทำงอำญำต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศเดียวกันที่เกิดโดยยินยอมระหว่ำงผู้ใหญ่ใน. 
76.ประเทศ.ท�ำให้บุคคลเสี่ยงต่อกำรจับกุม.กำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี.จ�ำคุก.แม้แต่โทษประหำรชีวิตในอย่ำงน้อยห้ำประเทศ. 
กฎหมำยที่ก�ำหนดควำมผิดทำงอำญำต่อกำรแต่งกำยข้ำมเพศถูกใช้ในกำรจับกุมและลงโทษบุคคลข้ำมเพศ.กฎหมำยอื่นๆ. ใช้
ในกำรท�ำร้ำย.กักขัง. เลือกปฏิบัติหรือจ�ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออก.กำรเชื่อมโยงและกำรชุมนุมอย่ำงสันติของหญิงรักหญิง. 
ชำยรักชำย.บุคคลรักสองเพศและบุคคลข้ำมเพศ.กฎหมำยที่เลือกปฏิบัติเหล่ำนี้มีส่วนท�ำให้เกิดกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบัต.ิ
ตลอดจนอำชญำกรรมทีเ่กดิจำกควำมเกลยีดชงั.กำรทำรณุกรรมจำกต�ำรวจ.กำรทรมำนและกำรปฏบิตัอิย่ำงทำรณุ.ควำมรนุแรง
ในครอบครัวและชุมชน.และส่งผลเสยีต่อสุขภำพของประชำชนโดยขัดขวำงกำรเข้ำถงึบรกิำรด้ำนสุขภำพและบรกิำรด้ำนเอชไอวี
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กำรปกป้องบุคคลจำกกำรเลือกปฏิบัติ

รัฐควรยดึหลักมำตรฐำนสทิธมินุษยชนระหว่ำงประเทศเรื่องกำรไม่เลอืกปฏบิัติ.ได้แก่:

 ■ ห้ำมมใิห้มกีำรเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุม่คนทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ.ทัง้ผูใ้หญ่.วยัรุน่และเดก็ในทกุบรบิท.รวมถงึกำรศกึษำ.
กำรจ้ำงงำน.กำรดูแลสุขภำพ.ที่อยู่อำศัย.กำรคุ้มครองทำงสังคม.ควำมยุติธรรมทำงอำญำ.และในสภำวะกำรลี้ภัยและ 
ในสถำนกักกัน

 ■ ท�ำให้มั่นใจว่ำกฎหมำยรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลข้ำมเพศโดยปรำศจำกเงื่อนไขที่ไม่เหมำะสม
 ■ ต่อต้ำนอคตติ่อกลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศเพศ.ผ่ำนกำรสนทนำ.กำรศกึษำและกำรฝึกอบรมสำธำรณะ
 ■ ท�ำให้มั่นใจว่ำกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ.กำรใช้และกำรตรวจสอบกฎหมำย.

นโยบำยและโครงกำรที่มผีลกระทบต่อพวกเขำรวมถงึกำรพัฒนำและกำรรเิริ่มด้ำนมนุษยธรรม

. กลุ่มคนทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศต้องเผชญิกบักำรเลอืกปฏบิตัแิละกำรกดีกนัในทกุบรบิท.รวมถงึกำรเลอืกปฏบิตัหิลำย
รูปแบบโดยพจิำรณำจำกปัจจัยอื่นๆ.เช่น.เพศ.เชื้อชำตชิำตพิันธุ์.อำยุ.ศำสนำ.ควำมยำกจน.กำรย้ำยถิ่น.ทุพพลภำพ.และสถำนะ
สุขภำพ.เด็กต้องเผชิญกับกำรถูกกลั่นแกล้ง.กำรเลอืกปฏิบัติ.หรอืกำรขับออกจำกโรงเรียน.โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นจริงหรือ
กำรรบัรู้วถิทีำงเพศหรอือตัลักษณ์ทำงเพศของพวกเขำ.หรอืของผู้ปกครอง.กลุ่มเยำวชนทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศทีถู่กปฏเิสธ 
โดยครอบครัวของพวกเขำมีระดับกำรฆ่ำตัวตำย. เร่ร่อน.และควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรเป็นสัดส่วนที่น่ำเป็นห่วง.กำรเลือกปฏิบัติ
และกำรใช้ควำมรุนแรงส่งผลต่อกำรเป็นบุคคลชำยขอบของกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ.และควำมเปรำะบำงต่อ
สุขภำพที่ไม่ดีรวมถึงกำรติดเชื้อเอชไอว.ีแต่พวกเขำต้องเผชิญกับกำรปฏิเสธกำรดูแล.ทัศนคติที่เลือกปฏิบัต.ิและกำรกดขี่ผู้หญิง
ในทำงกำรแพทย์และสถำนกำรณ์อื่นๆ.บุคคลข้ำมเพศมักถูกปฏิเสธกำรยอมรับทำงกฎหมำยเกี่ยวกับเพศที่พวกเขำต้องกำร. 
หรอืต้องเผชญิกับเงื่อนไขที่เป็นกำรละเมดิ.เช่น.บังคับให้ท�ำหมัน.หรอืกำรรักษำหรอืกำรหย่ำร้ำงเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรรักษำ.ซึ่งหำก
พวกเขำไม่ได้รบักจ็ะต้องทรมำนจำกกำรกดีกนัและกำรผลกัไปสู่ชำยขอบ.กำรกดีกันกลุ่มบคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศจำก
กำรออกแบบ.กำรใช้งำน.และกำรตรวจสอบกฎหมำยและนโยบำยที่มผีลกระทบต่อพวกเขำยิง่เป็นกำรส่งเสรมิกำรผลกัให้พวกเขำ
เป็นบุคคลชำยขอบทัง้ทำงสังคมและเศรษฐกจิ

กำรสนับสนุนจำกสหประชำชำติ

. องค์กรของเรำพร้อมทีจ่ะให้กำรสนับสนนุและช่วยเหลอืประเทศสมำชกิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ.ในขณะทีพ่วกเขำท�ำงำน
เพือ่แก้ไขปัญหำทีร่ะบไุว้ในแถลงกำรณ์นี้.รวมทัง้ทีผ่่ำนกำรเปลีย่นแปลงรฐัธรรมนญู.กฎหมำยและนโยบำย.กำรเสรมิสร้ำงสถำบนั
แห่งชำต.ิและกำรศกึษำ.กำรฝึกอบรมและโครงกำรอื่นๆ.เพื่อให้ควำมเคำรพ.คุ้มครอง.ส่งเสรมิ.และปฏบิัตติำมสทิธมินุษยชนของ
กลุ่มบุคคลที่มคีวำมหลำกหลำยทำงเพศทุกคน

กันยำยน.2558
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