่
หากเราอายุตำ�กว่า 18 ปี และมีใครบางคน:
§§
สัมผัสร่างกาย หรือขอให้เราสัมผัสร่างกาย

ของพวกเขา ในแบบที่ทำ�ให้เรารู้สึกอึดอัด
อับอาย และพูดคุยกับเราในเรื่องทางเพศ
§§
พูดคุยกับเราถึงเรื่องราวทางเพศ
§§
บังคับหรือข่มขู่ให้เรามีเพศสัมพันธ์หรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับบุคคล
อื่นใดที่อายุต่ำ�กว่าหรือมากกว่า 18 ปี
§§
นำ�ตัวเราออกมาจากบ้านหรือสถานที่อื่นใด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทำ�การ
บังคับ ขู่เข็ญ หรือ ควบคุมให้เรามีกิจกรรม
ทางเพศ

§§
บันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ หรือ ถ่ายภาพ

ในขณะที่เราอยู่ในลักษณะเปลือยกาย
หรือขณะมีกิจกรรมทางเพศ หรือแสดง
ให้ดู ขอให้เราฟัง หรือดูการมีเพศสัมพันธ์
§§
หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเรา
ไม่ว่าเราจะได้รับค่าจ้าง หรือสิ่งตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการจ่าย
เงิน ของขวัญ ขนม หรือสิ่งของ โดยคน
ในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน แฟน
หรือ จากคนแปลกหน้าทั้งในชีวิตจริง
หรือการออนไลน์

นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงประโยชน์และละเมิดทางเพศซึ่งเป็นการทำ�ความผิดกฎหมายอาญา ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่มีใครที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�สิ่งเหล่านี้กับเรา เพราะว่าเรามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศ
§

ไม่ควรที่จะมีใครโทษเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั่นไม่ใช่
ความผิดของเรา

เรามีสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือ “สิทธิ” ซึ่งจะช่วยให้เด็กทุกคนมี
ความสุข สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต ผู้ใหญ่ เช่นพ่อ แม่
ครู อาจารย์ หรือรัฐบาลจะต้องทำ�ให้เราสามารถจะใช้สิทธิของตนเอง
ได้ โปสเตอร์นี้พูดถึงสิทธิของเราที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ การค้าเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกเด็ก รวมทั้งข้อตกลงระหว่าง
ประเทศอื่นๆ มีเด็กหลายคนช่วยเขียนโปสเตอร์นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยให้
เราเข้าใจและรู้วิธีการที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแลที่ควรจะได้รับ

สนธิสัญญานี้มีหลักการสำ�คัญๆ ทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันที่จะต้องนำ�มา
ปรับใช้ในเรื่องสิทธิเด็ก
§

§

เรามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก

		ทุกการกระทำ�และการตัดสินใจที่มีผลกับเราควรขึ้นอยู่กับว่าอะไรคือ
สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับเรา

เรามีสิทธิในการดำ�รงชีวิตและการพัฒนา

เรามีสิทธิที่จะเติบโตขึ้นและพัฒนาในทางที่ดีต่อสุขภาพและ
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ผู้ใหญ่ควรจะช่วยให้เราเข้าใจ
ถึงสิทธิในข้อนี้

เรามีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

		ครู นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ นักกฎหมายและบุคคล
อื่นจะต้องปฏิบัติต่อเราอย่างยุติธรรมที่สุด และช่วยให้เราได้รับ
การคุ้มครองสิทธิไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหนก็ตาม
§

§

เรามีสิทธิที่จะได้รับการรับฟังและแสดงความเห็นในเรื่อง
ที่เกิดขึ้นกับเรา

เมื่อผู้ใหญ่ตัดสินใจในเรื่องใดๆ ที่มีผลกระทบต่อเรา เรามีสิทธิที่จะพูด
อย่างมีอิสระว่าอะไรที่ควรจะเกิดขึ้นและความเห็นของเราควรได้รับ
การรับฟังและนำ�มาปฏิบัติอย่างจริงจัง

สิทธิเฉพาะสำ�หรับเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศมีดังนี้คือ
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2

	เรามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิของเรานั้นรวมถึงสิทธิที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากการถูกละเมิดและแสวงประโยชน์
ทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีหน้าที่ในการคุ้มครองป้องกันและตรวจสอบการกระทำ�ความผิด
เพื่อที่จะช่วยให้เราพ้นจากอันตรายและจากบุคคลอื่นที่ทำ�ร้ายเรา หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
จะต้องทำ�งานกับคนอื่นๆ เช่นนักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

3

4
5

เรามีสิทธิในการแจ้งความต่อบุคคลที่ทำ�ร้ายเรา
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เรามีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะแจ้งความต่อคนที่ทำ�ร้ายเราอย่างเป็นทางการ หากเรา
ตัดสินใจเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจควรทำ�การสอบสวนถึงข้อกล่าวหาร่วมกับพนักงานอัยการ
ผู้พิพากษา นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ และมีบุคคลที่เราไว้ใจอยู่ร่วมด้วย บุคคลเหล่า
นี้ควรจะดำ�เนินการตามข้อร้องเรียนของเราอย่างรวดเร็ว แต่บางครั้งกระบวนการอาจนาน
และน่าเบื่อหน่าย ทั้งนี้ในตอนสิ้นสุดกระบวนการ หากคนที่ทำ�ร้ายเราได้ถูกตัดสินว่ามี
ความผิดจริงคนผู้นั้นสมควรจะได้รับการลงโทษ

เรามีสิทธิที่ได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษเมื่อเราเข้าร่วม
ในกระบวนการทางกฎหมาย

เรามีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจจะต้องเล่าเรื่องของเรามากกว่า
หนึ่งครั้งและเราอาจต้องไปขึ้นศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก แต่การเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรม
จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อเรา หากเราถูกขอให้ทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำ�ให้เรารู้สึกกลัวหรือไม่
สบายใจ เราควรพูดออกมาเพื่อที่จะได้มีการวางมาตรการพิเศษที่ช่วยเหลือเราได้
เรามีสิทธิได้รับความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการทาง

กฎหมาย

ตำ�รวจ พนักงานอัยการ ศาล และ นักกฎหมายต้องสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของเรา
จะต้องไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ (ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ ภาพถ่าย)

เราและครอบครัวของเรามีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการข่มขู่หรือกลั่นแกล้งในระหว่าง
กระบวนการทางกฎหมาย และไม่มีใครมีสิทธิที่จะบังคับหรือบอกให้เราเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นนั้นได้

เรามีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรม
เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจต้องการคำ�แนะนำ�ทางกฎหมาย หรือ
ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษา หรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบในกระบวนการยุติธรรม
เราสามารถขอรับความช่วยเหลือฟรีได้ที่โรงพยาบาล สถานีตำ�รวจ สำ�นักงานอัยการ
ศาล หรือจากนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ยังมีองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น องค์กรด้าน
กฎหมาย หรือกลุ่มสิทธิเด็กต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเราได้

เรามีสิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์แบบไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายและบริการทางสังคมเพื่อช่วยให้เราสามารถรับมือกับ
ปัญหา ทั้งก่อน และระหว่างกระบวนการยุติธรรม และจน
กระทั่งเรารู้สึกดีขึ้น
เรามีสิทธิที่จะเข้าถึงความต้องการพื้นฐาน รวมถึงอาหาร เสื้อผ้าและที่พักอาศัย
เรามีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา และการดูแลหรือสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการ เช่น
การรักษาพยาบาล การให้คำ�ปรึกษา การได้รับบริการเหล่านี้ไม่ควรขึ้นอยู่กับว่า
มีการแจ้งความดำ�เนินคดีหรือไม่

9

เรามีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม

เรามีสิทธิที่จะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับการรายงานแจ้งเหตุของเรา ข้อมูลที่เรา
ได้รับควรจะเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ เรามีสิทธิที่จะถามคำ�ถามเมื่อไหร่ก็ได้

่มกระบวนการเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากคน
10 เ(หรืราสามารถเริ
อกลุ่มคน) ที่ทำ�ร้ายจิตใจเรา เรายังอาจจะได้รับเงินจากรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรา



สำ�หรับบริการต่างๆ (เช่น บริการให้คำ�ปรึกษาและค่ารักษาพยาบาล) เพื่อช่วยให้
เราดีขึ้น

ต้องการทราบว่ามีใครในประเทศไทยที่ช่วยเราได้ คลิก: www.ecpat.org/where-we-work
ต้องการหาเบอร์โทรสายด่วนช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย คลิก: : www.childhelplineinternational.org/where-we-work

สายด่วน
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มูลนิธิสายเด็ก  

ิก
ยุต
พื่อ
มูลนิธิเ

การอ่านโปสเตอร์นี้เป็นสิ่งสำ�คัญจริงๆ เพราะว่าเรามี “สิทธิที่จะทราบถึงสิทธิทั้งหมดที่เรามี”! ทั้งนี้ยังมีคนและองค์กรอีกหลายแห่ง
ที่สามารถช่วยปกป้องเราได้ รวมถึงบริการทางสังคม องค์กรไม่แสวงกำ�ไร และสายด่วนต่างๆ
หากเราหรือเพื่อนบางคนอยู่ในอันตรายและเราไม่ทราบว่าต้องทำ�อย่างไร เราควรโทรหาเบอร์สายด่วนในประเทศไทย
ที่จะสามารถบอกวิธีการที่เราจะได้รับความช่วยเหลือ

ศจ า
กเดก
็

เราไม่ควรรู้สึกกลัวหรืออับอายที่จะบอกกับบุคคลที่เรารู้สึกปลอดภัยด้วย รวมทั้งองค์กร
ที่เราไว้ใจหรือตำ�รวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา บุคคลที่เรารู้สึกปลอดภัยด้วย คือบุคคล
ที่ไม่เคยทำ�ร้ายเรา คนๆ นั้นอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน ครู นักกฎหมาย
แพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อเราบอกเรื่องราวกับคนหรือองค์กรที่เราไว้ใจแล้ว
พวกเขาอาจต้องนำ�เรื่องไปแจ้งกับตำ�รวจเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

 สิทธิที่จะได้รับความเป็นส่วนตัวและได้รับความเคารพ
เรามี
ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
	

งเพ

1

เรามีสิทธิในการรายงาน (แจ้งเหตุ) สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา

าร
แส ว
์ทา
งหาประโยชน

*

สื่อนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร Swedish International
Development Coorportation Agency (Sida)
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ศูนย์ประชาบดี  

