แถลงการณ์ เครื อข่ายประชาชนในลุม่ น ้าภาคเหนือและภาคอีสาน (ฉบับที่ 2)

หยุดกุข่าว หยุดข่ มขู่ คุกคาม
ร่ วมกันสร้ างบรรยากาศประชาธิปไตยให้ ท่ ีประชุม
17 พฤษภาคม 2556
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และนายตารวจระดับสูงหลายคนออกมาให้ ข่าวอย่างใหญ่โตและ
ต่อเนื่องว่าจะมีการชุมนุมประท้ วงของกลุม่ ต่างๆ 7-8 กลุ่มในช่วงการประชุมระดับผู้นาด้ านน ้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Summit) ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 นัน้ เครื อข่าย
ภาคประชาชนในลุม่ น ้าภาคเหนือและภาคอีสานในฐานะผู้ถกู พาดพิง เห็นว่าเป็ นการให้ ขา่ วแก่สงั คมที่บิดเบือนไป
จากข้ อเท็จจริง เนื่องจากเครื อข่ายฯ ไม่มีแผนที่จะประท้ วงหรื อสร้ างความเสียหายแก่การประชุมแต่อย่างใด
เครื อข่ายประชาชนในลุม่ น ้าภาคเหนือและภาคอีสาน ตังข้
้ อสงสัยว่าจะเป็ นการสร้ างข่าว หรื อกุขา่ วเพื่อ
เป็ นข้ ออ้ างในการใช้ งบประมาณประเทศร้ อยกว่าล้ านในการรักษาความปลอดภัยของการประชุมครัง้ นี ้หรื อไม่
สัปดาห์ที่ผา่ นมาจนล่าสุด มีการส่งเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ตังแต่
้ ระดับนายร้ อย ไปจนถึงระดับผู้กากับ มาพบ
และไต่ถามทังชาวบ้
้
านและบุคคลต่างๆ ที่รัฐบาลคิดว่าเป็ นแกนนาด้ านการจัดการน ้าภาคประชาชนในพื ้นที่ตา่ งๆ
ในภาคเหนือรวมถึงภาคอีสาน โดยเน้ นย ้าเกี่ยวกับเรื่ องการไปประท้ วงหน้ าบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติ ซึง่ เรื่ องนี ้
ยังตอกย ้าถึงการข่าวที่ผิดพลาด และความเข้ าใจผิดของรัฐบาล เกี่ยวกับการจัดเวทีคขู่ นานของภาคประชาชนใน
ครัง้ นี ้
ที่สาคัญ คือเรื่ องนี ้สอดรับกับคาพูดของรองนายกรัฐมนตรี ที่ขม่ ขูม่ ิให้ มีการแสดงความเห็นที่แตกต่าง
ดังนัน้ จึงเป็ นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็ นสิทธิมุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน และเป็ นหลัก
ปฏิบัตขิ องประเทศประชาธิปไตย นอกจากนีย้ ังมีการใช้ คาพูดที่เป็ นการเหยียบย่าศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ใส่ ร้ายสร้ างความเสียหาย ข่ มขู่ คุกคาม และยั่วยุให้ เกิดความรุนแรง
เครื อข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการน ้าขอชี ้แจงต่อสาธารณะว่า กิจกรรมเวทีคขู่ นาน เป็ นการ
จัดประชุมเพื่อชี ้แจงข้ อเท็จจริง ปั ญหา และข้ อกังวลเกี่ยวกับการจัดการน ้าของรัฐ โดยเฉพาะเพื่อให้ ประชาชนใน
ระดับรากหญ้ าสามารถบอกเล่าในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นความตายของชุมชน เรื่ องปากเรื่ องท้ องของ
ชาวบ้ านที่อาศัยหาอยูห่ ากินตามลุม่ น ้าต่างๆ ผู้ที่มาร่วมเวทีสว่ นใหญ่ก็เป็ นชาวบ้ านในภาคเหนือ ซึง่ เป็ นฐานเสียง
สาคัญของรัฐบาลชุดปั จจุบนั
ตังแต่
้ เริ่มแรก จนปั จจุบนั เราขอยืนยันว่าไม่เคยมี และไม่มีแผนที่จะไปประท้ วง หรื อใช้ ความรุนแรงในที่
สถานที่จดั ประชุมแต่อย่างใด
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ดังนัน้ เครือข่ ายประชาชนในลุ่มนา้ ภาคเหนือและภาคอีสาน 42 องค์ กรตามรายชื่อลงนามแนบ
ท้ าย ขอเรียกร้ องหยุดการกุข่าวและให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จแก่ ประชาชน และหยุดการคุกคามบุคคลที่มี
ความเห็นแตกต่ าง
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นตัวอย่างให้ นานาประเทศที่ร่วมประชุม ได้ เห็นความก้ าวหน้ าในกระบวนการประชาธิปไตย
ของประเทศไทยอย่างแท้ จริง
เครือข่ ายประชาชนในลุ่มนา้ ภาคเหนือและภาคอีสาน
รายชื่อผู้ลงนามแถลงการณ์
1. สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต
2. เครื อข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุม่ น ้าโขง-ล้ านนา
3. เครื อข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุม่ น ้าโขง
4. เครื อข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.)
5. เครื อข่ายลุม่ น ้าภาคเหนือ
6. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (ขปส.)
7. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
8. เครื อข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้
่
อมภาคอีสาน
9. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน (ศสส.)
10. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแม่น ้าโขง
11. กลุม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมอุดรธานี
12. คณะกรรมการชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv.จ.อุดรธานี
13. กลุม่ อนุรักษ์และฟื น้ ฟูลมุ่ น ้าลาพะเนียง
14. กลุม่ อนุรักษ์ แม่น ้าโขง อ.ปากชม จ.เลย
15. กลุม่ ชาวบ้ านในพื ้นที่ลมุ่ น ้าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
16. มูลนิธิฮกั เมืองแจ่ม จ.เชียงใหม่
17. เครื อข่ายลุม่ น ้าแม่แจ่ม 19 สาขา จ.เชียงใหม่
18. สถาบันอ้ อผะหญา
19. คณะกรรมการคัดค้ านเขื่อน ต.สะเอียบ จ.แพร่
20. กลุม่ คัดค้ านเขื่อนโป่ งอาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
21. กลุม่ ชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน ต.ออบขาน จ.เชียงใหม่
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22. กลุม่ ชาวบ้ านผู้ได้ รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนแม่ขาน หมูบ่ ้ านแม่ขนินใต้ ต.บ่อหลวง อ.สันป่ าตอง จ.
เชียงใหม่
23. เครื อข่ายประชาชนลุม่ น ้าอิง จ.พะเยา และ เชียงใหม่
24. เครื อข่ายอนุรักษ์ลมุ่ น ้าชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
25. สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
26. สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.)
27. สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
28. เครื อข่ายสลัม 4 ภาค
29. เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.)
30. เครื อข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.)
31. เครื อข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.)
32. เครื อข่ายเกษตรพันธสัญญา
33. เครื อข่ายสิทธิสถานะบุคคล
34. กลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
35. ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
36. กลุม่ ตะกอนยม ต.สะเอียบ จ.แพร่
37. โครงการเสริมศักยภาพองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูพื ้นที่ชมุ่ น ้าแก่งละว้ า
38. เครื อข่ายอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูแก่งละว้ า จ.ขอนแก่น
39. กลุม่ พิทกั ษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุม่ น ้าชีตอนล่าง
40. กลุม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโคกหินขาว
41. เครื อข่ายชุมชนคนฮักน ้าของ จ.อุบลฯ
42. เครื อข่ายนักวิชาการนิเวศวัฒนธรรมอีสาน
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