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กอบโกยจากความหวานอันขมขื่น: รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ
“ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms) ของสหภาพยุโรปในประเทศกัมพูชา
(Bittersweet Harvest: A Human Rights Impact Assessment of
the European Union’s Everything But Arms Initiative in Cambodia)
บทสรุป
“พวกเขาเล็งปืนมาที่เราเพื่อห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้รถไถทีก่ ำาลงงรืออทำาลายไร่ของเราอย่ แต่ผมยงงคงเดินเข้าไป
เขาก็เลยยิง” – เพ็ด นิม, จังหวัดเกาะกง, กันยายน 2555
“พวกเขาเผาทำาลายทกกอย่าง...รวมทงองข้าวทีเ่ ราปลกไว้โดยไม่ยอมให้เราเกี่ยวข้าวก่อน เขาบอกว่าต้องการ
ปลกอ้อยที่นี่ เขาพงงบ้านของเราเพื่อเอาทีด่ ินไปปลกอ้อย” --หญิงหม้าย, จังหวัดอุดรมีชัย, ตุลาคม 2554
ในช่วงหลายปีมานี้ การให้สัมปทานที่ดินเพื่อทำาไร่อ้อยในประเทศกัมพชชาทำาให้มีการขับไล่ผู้คช้ นเป็นจำานวน
มากออกจากที่ดนิ ทำากิน โครงการ “ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms: EBA) ของ
สหภาพยุโรปได้ชักนำาให้บริษัทผู้ลิตนำ้าตาลจากประเทศไทยและนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพชชาเข้ามาลงทุน
ในอุตสาหกรรมการปลชกอ้อยเพื่อผู้ลิตนำ้าตาลดิบสำาหรับส่งออกไปยังตลาดยุโรป โครงการ EBA ให้สิทธิ
พิเศษแก่ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed countries) ในการส่งสินค้าไปขายในตลาด
ยุโรปได้โดยไม่ต้องเสียภาษี สำาหรับสินค้าประเภทนำ้าตาลนอกจากจะได้รับการยกเว้นภาษีแล้วยังมีการ
ประกันราคาขั้นตำ่าซึึ่งสชงกว่าราคานำ้าตาลโลกโดยเฉลีย่ ถึงสามเท่า โครงการ EBA มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คน
ยากจนมีงานทำาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคการส่งออก แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลในกัมพชชากลับให้ผู้ลตรงกันข้าม
ปัจจุบันนี้รัฐบาลกัมพชชาได้ให้นักลงทุนภาคเอกชนเช่าที่ดนิ จำานวนมากเพื่อทำาไร่ขนาดใหญ่สำาหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร ทีด่ ินที่รัฐปล่อยให้เช่านั้นมักเป็นที่ดนิ ของเกษตรกรรายย่อย ทีด่ ินสาธารณะและ
ที่ดนิ ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึึ่งเป็นแหล่งยังชีพของชุมชนท้องถิ่น เมื่อแหล่งทำามาหากินถชกนัก
ลงทุนชาวกัมพชชาและชาวต่างชาติยึดครองไปโดยมีเจ้าหน้าทีฝ่่ ่ายความมั่นคงของรัฐบาลคอยให้การ
สนับสนุน ชาวกัมพชชาหลายแสนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความยากจนจึงต้องตกอยช่ในภาวะที่ต้องดิ้นรนเพื่อ
การอยช่รอดอีกครั้ง
อุตสาหกรรมนำ้าตาลเป็นผู้ชร้ ้ายอันดับต้นๆ ในการแย่งยึดที่ดนิ จำานวนมากจากคนจนในกัมพชชา การกระทำา
ดังกล่าวมักมีการใช้กำาลังความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆ ดังปรากฎในจังหวัดเกาะกง กำา
ปงสปือ และอุดรมีชัย ผู้ชไ้ ด้รับสัมปทานพื้นที่ปลชกอ้อยได้เพิกเฉยต่อกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองทาง
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สังคมและสิ่งแวดล้อมของกัมพชชา รวมทั้งหน้าที่ของพวกเขาตามที่กฎหมายระหว่างประเทศกำาหนดไว้วา่
ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
สิ่งที่หลายฝ่่ายไม่เข้าใจก็คือ เหตุใดบริษัทเหล่านี้ยังคงได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการ EBA ในการส่งสินค้า
ไปขายในตลาดยุโรป ทั้งๆ ที่พวกเขาทำาผู้ิดกฎหมายในประเทศหลายฉบับและฝ่่าฝ่ืนมาตรฐานสากลอย่าง
ร้ายแรง ซึึ่งเท่ากับเป็นการทรยศต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของโครงการ EBA และละเมิดคำามั่นสัญญาที่
สหภาพยุโรปได้ปฏิญาณไว้วา่ จะเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินการใดๆในต่างประเทศ ภาคประชา
สังคมทั้งในประเทศกัมพชชาและในยุโรปจึงได้เรียกร้องให้สภายุโรปยกเลิกการให้สทิ ธิพิเศษทางภาษีแก่
ผู้ลิตภัณฑ์นำ้าตาลที่ผู้ลิตในกัมพชชาจนกว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาล
จะได้รับการแก้ไขให้หมดไป แต่คณะกรรมาธิการยุโรปปฏิเสธที่จะทำาตามข้อเรียกร้องนี้โดยอ้างว่าไม่มี
กฎหมายรองรับการเพิกถอนสิทธิพิเศษทางการค้าดังกล่าว
องค์กร Equitable Cambodia, Inclusive Development International และ Hands off the Land
Alliance จึงได้ทำาการศึกษาผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ EBA ในประเทศกัมพชชาขึ้น โดยใช้
วิธีการศึกษาตาม “แนวทางขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุน” (UN Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of
Trade and Investment Agreements) ซึึ่งประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้ ก) คัดเลือก ข) จำากัดขอบเขตการ
ศึกษา ค) รวบรวมหลักฐาน ง) วิเคราะห์ และ จ) สรุปและให้ข้อเสนอแนะ โดยเราได้จำากัดขอบเขตการ
ศึกษาไว้เฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผู้ลกระทบมากที่สดุ เท่านัน้ เพื่อให้ทรัพยากรที่จำากัดของเราเกิดประสิทธิภาพ
สชงสุดกับการศึกษานี้ เราเลือกศึกษาผู้ลกระทบจากอุตสาหกรรมผู้ลิตนำ้าตาลเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีไ่ ด้
รับอานิสงค์อย่างชัดเจนจากโครงการ EBA และมีหลักฐานยืนยันการขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินทำากิน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้
ข้อมชลทีน่ ำามาใช้สำาหรับการศึกษาผู้ลกระทบประกอบด้วย ข้อมชลเอกสารปฐมภชมิและทุตยิ ภชมิ ข้อมชลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสำารวจข้อมชลครัวเรือน และการเสวนากลุ่ม โดยมีผู้ช้ให้ข้อมชลมากกว่า 275 คน ทัง้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ช้นำาชุมชนและเกษตรกรผู้ช้สชญเสียที่ดนิ ทำากินอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอ้อยและนำ้าตาลในสามจังหวัดของกัมพชชา
การศึกษาผู้ลกระทบเริ่มจากการตรวจสอบเนื้อหาของข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผู้ลผู้ชกพันต่อสหภาพ
ยุโรป ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รัฐบาลกัมพชชาและบริษัทผู้ช้ผู้ลิตนำ้าตาล โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิในการเข้าถึงอาหาร สิทธิการมีที่อยช่อาศัยที่เหมาะสม ข้อห้ามเกี่ยวกับการไล่ที่และการใช้แรงงานเด็ก
ซึึ่งทั้งหมดนี้มีอยช่ในสนธิสัญญาหลายฉบับที่รัฐบาลกัมพชชาและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปลงนามให้
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สัตยาบันไว้ เช่น สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) และ สัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) โดยสิ่งที่รัฐบาลต้อง
ปฏิบัติตามนั้นได้รับการชี้แจงไว้ในกลไกทางกฎหมายอย่างอ่อน (soft law) เช่น ถ้อยแถลงของสนธิสัญญา
(General Comments of treaty bodies) หลักการพืน้ ฐานและแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยการโยกย้ายคนออกจากทีด่ ินและการพลัดถิน่ (UN Basic Principles and Guidelines on
Development-Based Evictions and Displacement) และแนวปฏิบัติโดยความสมัครใจว่าด้วยธรรมาภิ
บาลของการครอบครองที่ดนิ การทำาประมงและการทำาป่าไม้ (Voluntary Guidelines on the Responsible
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests) หลักสิทธิมนุษยชนสากลได้กำาหนดขั้นตอน
และข้อปฏิบัติทงั้ ก่อน ระหว่าง และหลังมีการโยกย้ายคนออกจากที่ดินเพื่อผู้ดุงสิทธิมนุษยชนข้างต้น
รายงานฉบับนี้ใช้หลักการดังกล่าวในการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการโยกย้ายคนออกจาก
ที่ดนิ และการยึดครองที่ดนิ เพื่อขยายพืน้ ที่ปลชกอ้อยในกัมพชชาจากแรงผู้ลักดันของสิทธิพิเศษทางการค้าของ
โครงการ EBA
การศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบาลกัมพชชาที่ให้สัมปทานที่ดนิ ขนาดใหญ่แก่นักลงทุนเอกชนเพื่อทำา
อุตสาหกรรมเกษตรและนโยบายการให้สทิ ธิพิเศษทางภาษีของสหภาพยุโรปเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สดุ นั้นนำามาซึึ่งความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่รุนแรง
เนื่องจากประเทศกัมพชชาไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นทัง้ ใน
ช่วงก่อน ระหว่างและหลังมีการไล่ที่เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนำ้าตาลในกัมพชชา
ในส่วนของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ การไล่ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและไม่
ได้เป็นไปเพื่อสวัสดิภาพของชาวบ้าน ไม่มีการปรึกษาหารือกับผู้ช้ทไี่ ด้รับผู้ลกระทบเพื่อหาทางเลือกอื่นและ
ไม่มีการทำาการศึกษาเรื่องผู้ลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นผู้ลให้ไม่มีการออกมาตราการณ์ใดๆมาเพือ่ หลีก
เลีย่ งหรือลดจำานวนผู้ชท้ ี่ได้รับผู้ลกระทบเลย นอกจากนีก้ ารให้ข้อมชลเกี่ยวกับการไล่ที่ยังเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ช้ได้รับผู้ลกระทบเกี่ยวกับค่าชดเชยและการจัดหาที่อยช่
อาศัยใหม่ ผู้ช้ถชกไล่บางรายไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ชุมชนบางแห่งไม่เคยรับรช้วา่ ที่ดนิ ของพวกเขาถชก
ยกให้บริษัทนำ้าตาลไปแล้วจนกระทั่งมีรถไถเข้ามาปรับที่ดนิ พร้อมกับตำารวจและทหารคอยอารักขา ชุมชน
หลายแห่งถชกข่มขช่คุกคามและต้องเผู้ชิญกับการกดดันหลายรชปแบบเพื่อบีบให้ยอมรับเงินค่าชดเชยจำานวน
น้อยนิดแล้วอพยพออกไปจากพื้นทีเ่ สีย
การไล่ที่เกิดขึ้นโดยมีการละเมิดหลักปฏิบัติดา้ นสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง ในทุกพื้นทีท่ ี่ศึกษาพบว่ามีการ
ใช้กำาลังขับไล่ผู้ช้คนเพื่อเตรียมพืน้ ที่สำาหรับการทำาไร่อ้อย ตำารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่่ายความมั่นคงใช้อำานาจของ
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ตนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทนำ้าตาล มีการจับกุม คุมขังและทำาร้ายร่างกายชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาต่อสชเ้ พื่อ
ปกป้องสิทธิในที่ดนิ ของตน นักเคลือ่ นไหวท้องถิน่ คนหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในการต่อต้านการไล่ทใี่ น
จังหวัดเกาะกงถชกฟันด้วยขวานจนเสียชีวติ หลังจากบันทึกภาพการขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ดนิ แต่กลับ
ไม่มีการสอบสวนการฆาตกรรมนักเคลื่อนไหวรายนี้แต่อย่างใด การไล่ที่เพือ่ ทำาไร่อ้อยทำาให้หมช่บ้านอย่าง
น้อยสองแห่งถชกทำาลายราบคาบ เรือกสวนไร่นากว่า 11,500 เฮกแตร์ซึึ่งเป็นของชาวบ้านกว่า 2,000
ครอบครัวถชกยึดไป ป่าชุมชนและพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายพันเฮกแตร์ถชกแผู้้วถางทำาลายลง
เพื่อนำาที่ดนิ ไปทำาไร่อ้อย ชาวบ้านหลายครอบครัวสชญเสียพืชผู้ลทางการเกษตร ปศุสัตว์และทรัพย์สนิ ส่วน
ตัวจากการถชกไล่ที่
การไล่ที่ทำาให้ชาวบ้านต้องสชญเสียบ้าน ทีด่ ิน ทรัพย์สนิ และทรัพยากรที่ใช้ในการดำารงชีพ และชาวบ้านมัก
จะไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆหรือได้รับเพียงน้อยนิดเท่านั้น เนื่องจากการประเมินมชลค่าทรัพย์สินที่ตำ่ากว่า
ความเป็นจริงและไม่ครบถ้วน ผู้ช้ได้รับผู้ลกระทบไม่ได้มีสว่ นร่วมในการคำานวณค่าเสียหายและกระบวนการ
จ่ายค่าชดเชยซึึ่งเต็มไปด้วยการข่มขช่คุกคามและการทุจริต ชาวบ้านที่ถชกไล่ทไี่ ม่มีสิทธิกลับไปยังที่ดนิ ของ
ตนและไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือฟืน้ ฟชสภาพความเป็นอยช่หลังจากกลายเป็นผู้ช้พลัดถิ่น
หลังจากถชกขับไล่ออกจากที่ดนิ ทำากิน ชาวบ้านประสบปัญหาทัง้ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่วา่ จะ
เป็นด้านที่อยช่อาศัย ด้านอาหาร การจ้างงาน การศึกษาและบริการด้านสุขภาพ ประชาชนกว่า 1,000 คนทั้ง
ผู้ช้ชาย ผู้ชห้ ญิงและเด็กกลายเป็นคนไร้บ้านและไร้ที่ดินทำากิน บางคนได้รับการจัดสรรที่ดินแต่ก็มักจะเป็น
ที่ดนิ ขนาดเล็กและไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลชก ครอบครัวส่วนใหญ่ที่ทำาการสำารวจบอกว่าพวกเขาประสบ
ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น มีสภาพความเป็นอยช่ยำ่าแย่ลง สชญเสียโอกาสในการสร้างรายได้เนื่องจาก
ไม่มีปัจจัยการผู้ลิตและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นแหล่งพึ่งพิงยามยาก ผู้ช้ที่ถชกไล่ที่บางคนต้อง
อยช่อย่างหิวโหยและอดอยาก ชาวบ้านในจังหวัดอุดรมีชัยหลายครอบครัวที่ถชกอุตสาหกรรมนำ้าตาลยึดที่ดนิ
ทำากินไปตัดสินใจลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผู้ิดกฎหมายเพื่อไปหางานทำาเอาดาบหน้า บางคนไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจากสมัครเป็นคนงานในไร่อ้อย ซึึ่งการจ้างงานไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมในการทำางานยำ่าแย่
และได้คา่ แรงตำ่าจนไม่พอค่าอาหารสำาหรับสมาชิกในครอบครัว ชาวบ้านที่เราสัมภาษณ์ทุกคนบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่าพวกเขาอยากมีรายได้จากการเพาะปลชกในที่ดนิ ของตัวเองเหมือนในอดีตก่อนที่
อุตสาหกรรมนำ้าตาลจะเข้ามา
การไล่ที่ยังทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กอีกด้วย ผู้ชห้ ญิงหลายคนบอกว่าเธอแทบไม่มีเวลาดชแลลชก
หลังจากถชกไล่ที่เพราะต้องอพยพย้ายถิน่ ไปทำางานทีป่ ระเทศไทยหรือไม่ก็ต้องทำางานในไร่วันละ 9 ชั่วโมง ผู้ช้
หญิงบางคนถชกทอดทิ้งให้อยช่ลำาพังหลังจากสามีไปทำางานที่เมืองไทย หลายคนบอกว่าความรุนแรงใน
ครอบครัวเพิม่ ขึ้นหลังจากที่ถชกไล่ที่ ทุกพืน้ ที่ที่ทำาการศึกษาพบว่าเด็กที่ถชกไล่ที่มีสภาพความเป็นอยช่ทแี่ ย่ลง
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ไม่ได้เรียนหนังสือ และได้รับผู้ลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนีย้ ังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กใน
ไร่อ้อยทุกแห่งทีท่ ำาการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของเราพบเห็นด้วยตนเองและมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายการใช้
แรงงานเด็กที่จังหวัดเกาะกงและกำาปงสปือ เราพบเด็กถชกใช้แรงงานในไร่อ้อยทีจ่ ังหวัดเกาะกงทั้งหมด 85
คน บางคนอายุเพียง 8 ปีเท่านั้น
แม้วา่ จะมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีส่วนรช้เห็นกับภาคเอกชนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงและเป็นระบบในอุตสาหกรรมการปลชกอ้อยในกัมพชชา แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ช้ใดออกมารับ
ผู้ิดชอบกับสิ่งทีเ่ กิดขึ้น ขณะที่ผู้ช้ทไี่ ด้รับผู้ลกระทบก็ยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทั้งจากเจ้าหน้าที่
ระดับท้องถิน่ และระดับชาติ เมื่อไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลกัมพชชาได้ ผู้ช้ได้รับผู้ลกระทบจากการ
ไล่ทเี่ พื่อพัฒนาพืน้ ที่ปลชกอ้อยจึงหันไปเรียกร้องความรับผู้ิดชอบจากยุโรป แต่พวกเขากลับพบว่าทั้งคณะ
กรรมาธิการยุโรปและสหภาพยุโรปไม่มีกลไกอิสระที่มีประสิทธิภาพในการรับฟังและแก้ปัญหาของผู้ชท้ ี่ได้รับ
ผู้ลกระทบจากนโยบายของสหภาพยุโรปหรือกิจกรรมของบริษัทยุโรปในประเทศอื่น เมื่อปราศจากซึึ่งกลไก
ดังกล่าว ข้อกฎหมายและนโยบายปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศนอกสหภาพยุโรปก็เป็นเพียงลมปากที่
ไม่อาจคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ชท้ ี่ได้รับผู้ลกระทบได้อย่างแท้จริง
เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบที่จะนำารายงานการประเมินผู้ลกระทบมาประกอบการวาง
นโยบายด้านการค้าและพิจารณาผู้ลกระทบที่สำาคัญในทุกด้าน แต่มตินี้กลับไม่ครอบคลุมถึงผู้ลกระทบ
จากโครงการ EBA รายงานฉบับนี้ตอกยำ้าถึงความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำาการประเมินผู้ลและปฏิรชป
โครงการ EBA เพราะตราบใดทีม่ าตรการปกป้องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้รับการผู้นวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการค้า สหภาพยุโรปก็จะยังคงไม่อาจบรรลุเป้าหมายในการขจัดปัญหาความยากจนและจะยังคง
ละเมิดคำามั่นสัญญาเรื่องสิทธิมนุษยชนทีต่ นเองได้ให้ไว้ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• ดำาเนินการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการให้สัมปทานทีด่ ินเศรษฐกิจสำาหรับการผู้ลิตสินค้าส่ง
ออกไปยังสหภาพยุโรปโดยทันที ยกเลิกการให้สทิ ธิพิเศษทางภาษีภายใต้โครงการ EBA เป็นการชัว่ คราวแก่
สินค้าเกษตรจากกัมพชชาที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในกระบวนการผู้ลิตจนกว่าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ จะได้รับการแก้ไข
• ทำาการศึกษาผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนย้อนหลังอย่างรอบด้านในทุกประเทศทีไ่ ด้รับสิทธิพิเศษจาก
โครงการ EBA และหามาตรการแก้ไขเมื่อพบการกระทำาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยการศึกษาผู้ลกระ
ทบควรยึดตาม “แนวทางขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ
ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุน” (UN Guiding Principles on Human Rights Impact Assessment of
Trade and Investment Agreements)
• เมื่อพบว่าการครอบครองที่ดนิ และทรัพยากรธรรมชาตินนั้ มีผู้ลกระทบอย่างรุนแรง ควรนำา “แนวปฏิบัตใิ น
การถือครองที่ดนิ อย่างมีความรับผู้ิดชอบ” (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure) มาใช้ประกอบการประเมินผู้ลกระทบและการวางมาตรการลดผู้ลกระทบ
• รับรองว่าจะทำาการประเมินผู้ลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ EBA อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส
โดยใช้กลไกการตรวจสอบของสหภาพยุโรปที่มีอยช่
• ปรับปรุงกฎเกณฑ์ของระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศลุ กากร (GSP) เพื่อให้มีระบบตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการผู้ลิตสินค้าทุกชนิดที่นำาเข้ามายังสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EBA สิทธิพิเศษ
ทางการค้าควรมอบให้แก่ผู้ช้ประกอบการที่เคารพสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ และก่อนที่จะให้สทิ ธิพิเศษทางการ
ค้าแก่ผู้ผู้ช้ ลิตสินค้า/ผู้ช้สง่ ออกรายใดก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าผู้ชไ้ ด้รับสิทธิ
พิเศษนั้นกระทำาการใดๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เช่นเดียวกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า
(origin of product) ที่คณะกรรมาธิการยุโรปปฏิบัติอยช่ในปัจจุบัน
• ตั้งกลไกการรับเรื่องร้องเรียน (grievance mechanism) ที่มีอำานาจตามกฎหมาย เข้าถึงได้งา่ ย เชื่อถือได้
เที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรช้กระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ EBA อย่างต่อเนื่อง
• เพิ่มบทบาทของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสภายุโรปในการกำากับดชแลและรับผู้ิดชอบต่อ GSP
• ห้ามนำาเข้าสินค้าเกษตรที่ผู้ลิตในทีด่ ินทีไ่ ด้มาโดยผู้ิดกฎหมาย
• บังคับใช้กฎหมายทีก่ ำาหนดให้บริษัทเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการผู้ลิตสินค้าทุกขั้นตอนรวม
ทั้งการผู้ลิตสินค้าของผู้ช้ผู้ลิตรายย่อยในต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลกัมพูชา
• บังคับใช้ประกาศนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการยุติการให้สัมปทานที่ดินเศรษฐกิจแห่งใหม่
• ศึกษาผู้ลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนของการให้สัมปทานทีด่ ินเศรษฐกิจทั่วประเทศ
รวมทั้งการให้สัมปทานที่ดนิ ที่ปรากฏอยช่ในรายงานฉบับนี้ การศึกษาผู้ลกระทบควรทำาอย่างรอบด้าน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและปรึกษาหารือกับชุมชนทีไ่ ด้รับผู้ลกระทบอย่างจริงจัง
• ยกเลิกสัมปทานที่ดนิ หากผู้ชไ้ ด้รับสัมปทานไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• สนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่สชญเสียที่ดนิ ทำากินให้กลับไปตั้งรกรากในที่ดนิ เดิมของตน
ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งช่วยสร้างบ้านและจัดหาสิ่งจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตเพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นชีวิต
ใหม่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
• ทีด่ ินของคนพืน้ เมืองที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่ถชกนำาไปให้สัมปทานแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่แจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้าและไม่ได้รับความยินยอมจะต้องนำากลับคืนผู้ชท้ ี่เป็น
เจ้าของดั้งเดิม
• ประกันว่าการให้สัมปทานที่ดินในทุกกรณีจะต้องเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิน่ ในการใช้ทรัพยากรนำ้าและ
ป่าไม้
• ยุติการให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนให้บริษัทเอกชนใช้กองกำาลังของรัฐข่มขช่หรือใช้ความรุนแรงกับคน
ท้องถิ่นเพื่อปกป้องผู้ลประโยชน์ทางธุรกิจของตน
• สืบสวนและลงโทษผู้ชท้ ี่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการให้สัมปทานทีด่ ิน
เศรษฐกิจ รวมทั้งผู้ชท้ ี่กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้
ข้อเสนอแนะต่อกลุม่ บริษัทเคเอซแอล (KSL Group) วี วอง คอร์ปอเรชั่น (Ve Wong Corporation)
กลุม่ น้ำาตาลมิตรผล (Mitr Phol Sugar Corporation) ลี ยอง พัด และกลุ่มบริษัทแอล วาย พี (Ly
Yong Phat and LYP Group)
• หยุดการบังคับไล่ทแี่ ละการบุกรุกที่ดนิ ของชุมชนและที่ดนิ ส่วนบุคคล
• หยุดการทำาลายป่า
• หยุดการยึดครองและกักขังปศุสัตว์ของชาวบ้านเพื่อเรียกค่าไถ่
• หยุดการกีดกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
• หยุดการใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านที่ตอ่ สชเ้ พื่อปกป้องสิทธิในทีด่ ินของตน
• หยุดใช้การฟ้องร้องและอำานาจรัฐคุกคามทำาร้ายชาวบ้านและนักสิทธิมนุษยชน
• จ่ายค่าชดเชยในจำานวนทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมเพื่อชดเชยความสชญเสียและผู้ลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อม
ทั้งคืนที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้เจ้าของเดิม
• เจรจาหารือกับชาวบ้านที่ได้รับผู้ลกระทบเพื่อกำาหนดวิธีการชดเชยความเสียหายอย่างจริงจัง
• หยุดการใช้แรงงานเด็ก
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• ปลชกอ้อยด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดผู้ลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และสิทธิมนุษยชน
• มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และให้ถือว่าการกำาจัดความเสีย่ งหรือปัจจัยใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นสิง่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• รายงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างสมำ่าเสมอและโดยเปิดเผู้ยว่าบริษัทได้ดำาเนินการแก้ไขผู้ลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง
• จัดตัง้ หรือมีสว่ นร่วมในกลไกการรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับบุคคลและชุมชนทีไ่ ด้รับผู้ลกระทบจากการ
ประกอบการของบริษัท
ข้อเสนอแนะต่อบริษัทน้ำาตาลทรายขาวอเมริกัน (American Sugar Refining) / เทต แอนด์ ไลล์ ชู
การ์ (Tate & Lyle Sugars)
• ดำาเนินการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทผู้ชผู้้ ลิตนำ้าตาลในกัมพชชาและรับฟังข้อมชลจากชาว
บ้านทีไ่ ด้รับผู้ลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเหล่านี้
• ร่วมมือกับบริษัทผู้ช้ผู้ลิตนำ้าตาลท้องถิ่นในการเยียวยาความเสียหายและความสชญเสียที่เกิดขึ้น
• กำาหนดให้บริษัทผู้ชผู้้ ลิตนำ้าตาลเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนรวมทั้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ทช้ ี่ได้รับผู้ลก
ระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม คืนทีด่ ินทีไ่ ด้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าของเดิม ยกเลิกสัญญา
และหยุดซึื้อนำ้าตาลจากบริษัทผู้ชผู้้ ลิตท้องถิ่นในกัมพชชาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดดังกล่าว
• รายงานให้สาธารณชนรับทราบอย่างสมำ่าเสมอและโดยเปิดเผู้ยว่าบริษัทได้ดำาเนินการแก้ไขผู้ลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง
• ทำาการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทผู้ช้ผู้ลิตนำ้าตาลก่อนที่จะสั่งซึื้อสินค้าจากบริษัทเหล่า
นั้น โดยการตรวจสอบจะต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นอิสระ โปร่งใสและจะต้องทำาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ
เวลาที่รับซึื้อนำ้าตาลจากบริษัทนัน้ ๆ
• จัดตัง้ หรือมีสว่ นร่วมในกลไกการรับเรื่องร้องเรียนสำาหรับบุคคลและชุมชนทีไ่ ด้รับผู้ลกระทบจากการ
ประกอบการของบริษัท

