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Transforming Community for Inclusion Asia Pacific (TCI Asia 

Pacific) : BALI ECLARATION 2018
ถอ้ยแถลงบาหล ี โดยทซีไีอ เอเชยี แปซฟิิก

เรา องคก์รทซีไีอ เอเชยีแปซฟิิก (ทซีไีอ เอเชยี แปซฟิิก) 

ในฐานะคนพกิารดา้นจติสงัคมและผูส้นับสนุนทีเ่ป็นคนพกิารประเภทต่าง ๆ จาก 

ประเทศในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ในบาหล ีวนัที ่ สงิหาคม ณ

การประชมุใหญ่ขององคก์รเปลีย่นชมุชนเพือ่การอยู่รว่มกนั เอเชยี แปซฟิิก
ขอยนืยนั ณ ทีนี่ว้่า…

• การละเมดิสทิธมินุษยชนทุกอย่างของเราอย่างเป็นระบบและแพรห่ลายไปทั่ว

รวมทัง้การเลอืกปฏบิตั ิการกดีกนัออกจากสงัคม ความรุนแรง ไรม้นุษยธรรม
การบ าบดัรกัษาทีท่รมานและลดทอนศกัดิศ์รทุีกรูปแบบเกดิขึน้ในประเทศทีม่รีายไดสู้งและรายได ้

ต ่า ในเมอืงและในชนบท ในหมูเ่กาะกลางมหาสมุทร ในสถาบนัและในชมุชน
ในโรงเรยีน มหาวทิยาลยั ศูนยด์ูแลสุขภาพและในสถานบรกิารทางสงัคม

• ความลม้เหลวของการตอบสนองทางนโยบายใหม่ปัจจบุนัส่วนใหญอ่ยู่ในกรอบของโมเดลการแ

พท

ย ์ซึง่จ ากดัเสรภีาพ การเลอืกและโอกาส การทีร่ะบบสุขภาพกปิ็ดกัน้โดยการประเมนิ วางเงือ่นไข
ควบคุมและจ ากดัการใชส้ทิธขิองเรา

บ่อยคร ัง้ก็เพกิเฉยตอ่ทรพัยากรส าหรบัการอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนัภายในชมุชน วฒันธรรม

ทซีไีอเอเชยีแปซฟิิกเป็นพนัธมติรภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกของคนพกิารดา้นจติสงัคมทีอ่ยู่ในเอเชยีและแปซฟิิกรว่ม

กบัผูส้นับสนุนทีเ่ป็นคนพกิารดา้นอืน่ ๆ จาก ประเทศ

วสิยัทศันข์องทซีไีอเอเชยีแปซฟิิกคอืการใชอ้นุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารส าหรบัคนพกิารทางจติสงัคมทุกคน

ทซีไีอเอเชยีแปซฟิิกมุง่ทีก่ารเผยแพรก่ารสอนและการปฏบิตัใินเร ือ่งการใหค้นพกิารทางจติสงัคมเป็นส่วนหน่ึงใน

สงัคมอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนั (ตวับท ของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธคินพกิาร

ระบบความเชือ่ ทีอ่าจเพือ่ทางเลอืกและโอกาส
การอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนัอย่างเต็มที่

• การตอบสนองนโยบายเหล่านีม้กัมศีูนยก์ลางอยู่ทีสุ่ขภาพจติ

ไม่ไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานนานาชาตดิา้นสทิธมินุษยชน

รวมทัง้กรอบความคดิทีอ่นุสญัญาและเอกสารนานาชาตติา่ง ๆ
ซึง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอือนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธคินพกิาร

จากการเสรมิพลงัโดยความกา้วหนา้ในบางประเทศของภูมภิาคทีท่ าใหแ้น่ใจว่าคนพกิารทางจติสั

งคมไดม้สี่

วนรว่มเท่าเทยีมกบัทุกคนในนโยบายและนิตบิญัญตัเิพือ่ใหค้นพกิารทุกคนไดม้สี่วนในสงัคมอยู่เ

ย็นเป็นสุขร่

วมกนั ตามอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร
ยนืยนัอย่างมั่นคงวา่จะตอ้งเปลีย่นกระบวนทศันจ์ากโมเดลการแพทยห์รอืจากการจดจ่อที ่
“สุขภาพจติ”

เพยีงอย่างเดยีว ไปสู่ “การมสี่วนในสงัคมอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนั”

เมือ่ตืน่ตวัโดยสญัญาณเตอืนภยัจากภาวะทีแ่มก้ระทั่งบรบิทสขุภาพจติทีก่า้วหนา้ทีสุ่ดก็ยงัควบคุ

มและปฏเิ

สธสทิธขิองเราในดา้นการศกึษา การจา้งงาน การมคีรอบครวั การเขา้ถงึการคุม้ครองทางสงัคม 
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อาหาร

ความจ าเป็นพืน้ฐานและมาตรฐานการด ารงชวีติ สทิธอิอกเสยีง ชวีติและเสรภีาพ
การไดร้บัการยอมรบัอย่างเท่าเทยีมกนัเบือ้งหนา้กฎหมาย ในบรรดาสทิธอิืน่ ๆ
ทีร่บัรองดว้ยกรอบความคดิสทิธมินุษยชน

ในประเด็นของการเลอืกปฏบิตัแิละการกดีกนัคนพกิารทางจติหลายประการทีด่ าเนินมายาวนาน

เราเนน้อย่างจรงิจงัว่า

• การขยายตวัทีเ่กดิขึน้ใหม่ของกฎหมายสุขภาพจติในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

โดยมแีกนขอ้ก าหนดเรือ่งการบงัคบัรกัษา

ซึง่บ่อยคร ัง้น าไปสูก่ารบ าบดัรกัษาในโรงพยาบาลจติเวชในอตัราสูงสุด 

สมัพนัธมติรองคก์รคนพกิารเกาหลแีละองคก์รเอกชนเพือ่รายงานคู่ขนานการด าเนินการตามอนุสญัญาสทิธคิน

พิ

การ ( หลงัจากด าเนินการตามกฎหมายสุขภาพจติใหม่ กว่า 

ของการรกัษาแบบคนไขใ้นเป็นการบงัคบัรกัษา โดยเฉลีย่แลว้ผูป่้วยตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลจติเวช วนั

ส าหรบัสถานพกัฟ้ืนทางจติเวชโดยเฉลีย่คนไขอ้ยู่นานถงึ วนั

สภาพเลวรา้ยในสถาบนัทางจติต่าง ๆ รวมทัง้การท ารา้ยรา่งกาย ท ารา้ยทางเพศคนพกิารดา้น
จติสงัคมในภมูภิาค การเสีย่งชวีติเน่ืองจากการตดิเชือ้ ความอดอยาก ทุโภชนาการ

การรกัษาดว้ยไฟฟ้าโดยไม่ใหย้าสลบ การผูกมดัและขงัเดีย่ว ตลอดจนการรกัษาทีไ่รม้นุษยธรรม
ลดทอนศกัดิศ์ร ีและทรมาน

• การละเมดิในครอบครวัและชมุชน รวมทัง้การล่ามโซ ่พบไดท้ัว่ไป การถกูอบัเปหแิละตดัสทิธิ
ในการเขา้ถงึการมคีรอบครวัทกุรูปแบบหรอืการมสี่วนรว่มในชมุชน การกกัขงัในสภาพ
ไรม้นุษยธรรม ลดทอนศกัดิศ์ร ีทรมานและโหดรา้ยภายในสถาบนัดูแลในสงัคม บา้นรบัดูแล
ทีไ่รร้ะเบยีบควบคุมมาตรฐาน เพงิพกั และคอกสตัว ์
การปิดปากคนพกิารทางจติสงัคมอย่างสิน้เชงิผ่านการเลอืกปฏบิตัทิีร่บัรองโดยรฐัในการใชก้ฎห

มายเรือ่งก

ารไรส้มรรถภาพทีใ่ชอ้ยู่ในเครอืจกัรภพองักฤษ การเลอืกปฏบิตัอิย่างเป็นระบบ
กดีกนัเราจากการเป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาโดยเฉพาะสตร ีเด็ก กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
ชนเผ่าและกลุ่มอืน่ ๆ ทีเ่ผชญิกบัการเลอืกปฏบิตัซิ า้ซอ้นในสงัคมของเรา
สิง่ทีน่่าเป็นห่วงเหล่านีไ้ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นคร ัง้คราวแต่ยนืยนัไดว้่าเกดิขึน้บ่อย ๆ 
ในทุกพืน้ทีเ่อเชยีแปซฟิิก

ฝังลกึในโครงสรา้งทางกฎหมาย เกณฑค์วามปกต ิและสงัคม
สิง่นีไ้ดร้บัการเสรมิแรงดว้ยธรรมเนียมปฏบิตัทิีเ่ป็นมาจากอาณานิคมในกฎหมายของประเทศ

ดงัน้ัน การละเมดิเหล่านีใ้นกฎหมายและการปฏบิตัไิมอ่าจแกไ้ขไดโ้ดยปรบัปรุงเพยีงขอบ ๆ
ระบบสุขภาพจติทีป่ฏเิสธสทิธมินุษยชนตลอดมา ทีท่ าในนามของ “ประโยชนส์ูงสุดของเรา”

แต่ตอ้งแกไ้ขโดยการรบัเอาการเปลีย่นกรอบความคดิทัง้หมดของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร

ไปสู่การมี

ส่วนรว่มในสงัคมตามทีเ่ราเลอืก ตามเจตนจ์ านงและความชอบของเรา
ดูประเด็นค าถามของกรรมการอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานเบือ้งต ้

นของสาธารณรฐัเ

กาหลใีต ้ วนัที ่ พฤษภาคม 
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เรายอ้นร าลกึว่า…

• ความผูกพนัตนของรฐัสมาชกิของสหประชาชาตทิัง้มวลทีจ่ะด าเนินการตามเป้าหมายการพฒัน

าทีย่ ั่งยนืวา่ จะไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั
ลดความเหลือ่มล า้และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งและสง่เสรมิใหทุ้กคนมสีว่นรว่มทางสงัคม

เศรษฐกจิและการเมอืง

• พนัธกรณีของประเทศในเอเชยีแปซฟิิกส่วนใหญ่ทีล่งสตัยาบนัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารว่า

จะ

ส่งเสรมิ

ปกป้องและรบัรองวา่คนพกิารทุกคนจะไดใ้ชส้ทิธมินุษยชนทุกประการและมเีสรภีาพพืน้ฐานอย่า

งเต็มทีแ่ละเท่าเทยีม และทีจ่ะสง่เสรมิการเคารพศกัดิศ์รทีีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด การปกครองตนเอง
และการตดัสนิไจอยา่งอสิระ บนพืน้ฐานของความเท่าเทยีมกบัคนอืน่ ๆ

• พนัธกรณีของรฐัในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกทัง้มวลทีจ่ะ “ท าใหส้ทิธเิป็นจรงิ”

ส าหรบัคนพกิารทุกคนผ่านการด าเนินการตามยุทธศาสตรอ์นิชอน

• พนัธกรณีของประเทศแปซฟิิกต่อโครงรา่งแปซฟิิกวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิาร

โดยตระหนักว่า

การด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนืแบบทุกคนมสีว่นรว่มและการท าใหส้ทิธมินุษยชนเป็นจรงิอ

ย่างสมบูรณเ์สรมิแรงกนั

เรายนิดรีบั…

ขอ้สงัเกตสรุปและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธขิองคนพกิารแห่งสหประชาชาตติ่

อประเทศเอเชยีแปซฟิิกทีม่มีาจนถงึปัจจบุนั

ตลอดจนขอ้คดิเห็นทั่วไปว่าดว้ยการรบัรองอย่างเท่าเทยีมกนัเบือ้งหนา้กฎหมาย (ตวับท สตรพีกิาร

ตวับท การด ารงชวีติอสิระและการมสี่วนรว่มในชมุชน (ตวับท 

การไม่เลอืกปฏบิตัแิละความเสมอภาค (ตวับท และอืน่ ๆ

• รายงานของผูต้รวจการพเิศษของสหประชาชาตดิา้นสทิธคินพกิารต่อคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแ

ห่

งสหประชาชาตดิา้นการคุม้ครองทางสงัคม นโยบายสงัคมอยู่เย็นเป็นสุขรว่มกนั 

ความสามารถทางกฎหมาย 

กบัการมสี่วนรว่มและการสนับสนุนบนพืน้ฐานของสทิธสิ าหรบัคนพกิาร 
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• รายงานของผูต้รวจการพเิศษวา่ดว้ยสทิธทิีจ่ะมสีุขภาพกายและจติทีม่มีาตรฐานสงูสดุตอ่คณะมน

ต

รสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตดิา้นสุขภาพจติ ซึง่กลา่วถงึ “ความฉอ้ฉล”

ในระบบสุขภาพจติทั่วโลก และการประณาม

ภาระจากอุปสรรคทั่วโลก”ทีค่นพกิารทางจติสงัคมเผชญิ 

• มตคิณะมนตรสีทิธมินุษยชนปี ว่าดว้ยสุขภาพจติและสทิธมินุษยชน 

รวมถงึการเรยีกรอ้งใหดู้แลปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดสุขภาพ
ใหย้กเลกิการปฏบิตัทุิกอย่างทีไ่ม่เคารพสทิธมินุษยชน เจตจ านงและความชอบของทุกคน
เลกิการเก็บคนไวใ้นสถาบนั ป้องกนัการใชย้าหรอืการแพทยเ์กนิไป
และส่งเสรมิและเคารพการใชส้ทิธดิา้นเสรภีาพและความมัน่คงปลอดภยัของบุคคล

และด ารงชวีติอสิระ เป็นส่วนหน่ึงของชมุชน
โดยการท าใหส้ทิธมินุษยชนในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารเป็นจรงิ

และโดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธมินุษยชนทีจ่ะด ารงชวีติอย่างเป็นอสิระและเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนอย่

างสมบูรณ์

ตวับท ขอ้คดิเห็นทั่วไป เราประสงค ์(

จะสามารถตดัสนิใจสถานทีอ่ยู่อาศยัและคนทีเ่ราตอ้งการทีจ่ะอยู่ดว้ย (

เขา้ถงึบรกิารสนับสนุนทีบ่า้น

สถานทีพ่กั และชมุชน ทีม่อียู่ใกลบ้า้น ( ไดร้บับรกิารทุกอย่างทีม่บีนพืน้ฐานเท่าเทยีมกบัคนอืน่ 

ๆ และ
บรกิารทุกอย่างควรพรอ้มตอบสนองต่อความตอ้งการจ าเป็นทีเ่จาะจงของเรา

เราเรยีกรอ้งใหม้ปีฏบิตักิารตา่ง ๆ ต่อไปนีว้่า…

การยอมรบัวา่ 
การทีค่นพกิารทางจติสงัคมเป็นส่วนหน่ึงในชมุชนน้ันเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นกรอบแนวคดิ

และปรบัเปลีย่นกรอบสิง่แวดลอ้มทางนโยบายจากโมเดลการแพทยเ์ป็นโมเดลสงัคม

จากความผดิปกตทิางจติเป็นความพกิารทางจติสงัคม 
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จากสาธารณสุขเป็นการพฒันาทีทุ่กคนมสี่วนรว่ม

จากการเก็บคนในสถาบนัเป็นการเป็นส่วนหน่ึงในชมุชน จากการบ าบดัรกัษาเป็นระบบสนับสนุน
น าการแนวทางของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิาร ( และเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

(

เพือ่เชือ่มการปรบัเปลีย่นกรอบแนวคดิน้ัน

• ซึง่วางการเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนของคนพกิารทางจติสงัคมในฐานะความมุง่หมาย กระบวนการ
และผลลพัธข์องปฏบิตักิารบรกิาร โครงการ นโยบาย กฎหมาย และสงัคม ขา้มทุกภาคส่วน
เกีย่วขอ้งกบัผูป้ฏบิตักิารทุกคน แต่ไมไ่ดจ้ ากดัเฉพาะดา้นรกัษาสุขภาพ
และการในวาระการพฒันา แผน โครงการ และการเป็นหุน้ส่วนทัง้มวลเพือ่การเปลีย่นแปลง

• ไปไกลกว่าแนวทางลดอนัตราย ทีเ่ป็นแนวทางขององคก์ารอนามยัโลกเรว็ ๆ นี้

เพือ่ฟ้ืนและปฏรูิปสู่ การดูแลสุขภาพจติ ”ทีม่มีนุษยธรรม”

นอกจากนีย้งัแสดงความกงัขาเกีย่วกบัความพยายาม “ปฏรูิป”

อย่างต่อเน่ืองเพือ่คงความบกพรอ่งอย่างเป็นระบบ การกกัขงัเน่ืองจากโรคจติเวชแบบอาณานิคม

และความหว่งใยหลกัสูตร ขององคก์ารอนามยัโลก จะถอืกนัผดิ

ว่าเป็นทางออกของปัญหาเรือ่งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม

• รบัความเคลือ่นไหวส าหรบัโครงการ การเยยีวยา และกจิกรรมทางวฒันธรรมทีม่ลีกัษณะสนัติ

น าโดยผูม้ปีระสบการณต์รง มคีวามรูค้วามเขา้ใจเร ือ่งประสบการณส์ะเทอืนขวญั น าโดยชมุชน
ซึง่กลุ่มคนพกิารทางจติสงัคมทอ้งถิน่ชอบมากกว่า

ใหค้วามสนใจทางเลอืกซึง่ไม่ใชท่างการแพทยท์ั่วโลกและในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก

โมเดลกา้วหนา้เพือ่สนับสนุนในชมุชน

เราขอเสนอใหม้าตรการต่อไปนีเ้กดิขึน้จรงิ

โดยพจิารณาใหค้นพกิารทางจติสงัคมไดร้บัการพจิารณาตามควรใหม้สี่วนรว่มในทุกขัน้ตอน

• สทิธทิีจ่ะไดร้บัการศกึษาจรงิภายในระบบการศกึษาทุกอย่างโดยการปฏรูิปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

การเขา้ถงึวถิทีางเลอืกทีเ่นน้การสือ่สารอย่างเชน่ อวจันภาษา/การแสดงออกทางศลิปะ

การเอือ้อ านวยอย่างสมเหตสุมผล การเขา้ถงึรายการทีย่ดืหยุ่นและบรกิารสนับสนุนหลากหลาย
การหา้มกกัเด็กไวใ้นสถาบนัและการใชย้าเกนิจ าเป็นหรอืโดยการบงัคบัอนัเป็นอนัตราย

• สทิธทิีจ่ะไดท้ างานและการจา้งงานตอ้งเป็นจรงิดว้ยการใหค้นพกิารทางจติสงัคมเป็นส่วนหน่ึง

ในตลาดงานทัง้มวล การแลกเปลีย่นการจา้งงาน การจดัหางาน
และการสนับสนุนโอกาสการด ารงชวีติ การใหก้ารสนับสนุน
มชี ัว่โมงท างานทีย่ดืหยุ่นและการเอือ้อ านวยอย่างสมเหตุสมผล ในสถานประกอบการ
สวสัดกิารคนพกิารในทีท่ างาน อย่างเท่าเทยีมกบัคนอืน่ ๆ การยอมรบัการมสี่วนสรา้งสรรค ์
ความเป็นไปไดข้องการเตบิโตทางวชิาชพีตามทีค่วร การเขา้ถงึการฝึกอบรม
การส่งเสรมิ และอืน่ ๆ บนพืน้ฐานทีเ่ท่าเทยีมกบัคนอืน่ ๆ

• สทิธทิีจ่ะไดม้าตรฐานการด ารงชวีติและการปกป้องทางสงัคมอย่างเพยีงพอจะตอ้งเป็นจรงิให ้

คนพกิารทางจติสงัคมเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนในรายการประกนัทางสงัคมทุกอย่าง

การรบัประกนัสทิธดิา้นอาหาร สทิธดิา้นทีอ่ยู่อาศยัซึง่ส าคญัทีสุ่ด
โดยเฉพาะการปลดปลอ่ยคนทีถู่กลา่มขงั ในภมูภิาค
เพือ่ป้องกนัการกกัขงัคนในสถาบนัแต่ใหด้ ารงชวีติในชมุชน

แผนการปกป้องทางสงัคมทีจ่ะชว่ยบุคคลพน้จากความยากจนและเจรญิขึน้

แบบแผนเชน่นีจ้ถกูออกแบบเพือ่รบัประกนัศกัดิศ์ร ีการเคารพ
การเป็นอสิระแกต่นและการด ารงชวีติอสิระของคนพกิารทางจติสงัคมทัง้มวล.
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• สทิธทิีจ่ะไดร้บัการดูแลสุขภาพจรงิรวมถงึการดูแลสุขภาพทั่วไปอย่างรอบดา้น

บนพืน้ฐานทีเ่ท่าเทยีมกบัคนอืน่ ๆ
ใหก้ารดูแลดา้นจติเวชไม่กลายเป็นอุปสรรคตอ่การเขา้ถงึมาตรฐานสงูสดุของ

สุขภาวะและสุขภาพ

จะตอ้งยอมรบัและแกปั้ญหาตามทีค่นพกิารกบัครอบครวัรายงานความห่วงใยเร ือ่งโรคหมอท า

ตวัอย่างเชน่ การเป็นซอมบี ้ทาไดฟ์ ดสิไคเนเซยี อาการพารค์นิสนั โรคจติ

ความคดิและพฤตกิรรมฆ่าตวัตาย เพิม่จากโรคเกีย่วกบัเมตาบอลซิมึ โรคหลอดเลอืด
และโรคแทรกซอ้นอืน่ ๆ ทั่วไป)

การเยยีวยาและวธิกีารใหม้สีุขภาวะทีม่คีวามละเอยีดอ่อนตอ่วฒันธรรม 
รวมถงึการบ าบดัดว้ยอาหาร

โยคะ ไทเก็ก ชีก่ง การภาวนา ศลิปะบ าบดัและอืน่ ๆ ใหค้รอบคลมุในการประกนัสุขภาพ
• โปรแกรมควรมมีาตรการเพือ่เลกิการเก็บคนไวใ้นสถาบนั รบัประกนัใหม้รีะบบสนับสนุนในชมุชน

อย่างเชน่ ผูช้ว่ยส่วนบุคคล แวดวงการชว่ยเหลอืดูแลกนั เพือ่นเสรมิสรา้งชวีติ
เครอืข่ายสนับสนุนกนัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจของครอบครวั แหล่งรบัฟัง พกัพงิ/แวะมาใชบ้รกิาร/หอ้งสงบ

พืน้ทีส่ าหรบัการแสดงออกดา้นนันทนาการ

การสรา้งความเขา้ใจตนเองโดยเฉพาะเกีย่วกบัวกิฤตกิารณ์

สนับสนุนใหฝึ้กอบรมบุคคลใหส้นทนาเจรจาต่อรอง

ในเรือ่งความปลอดภยับนพืน้ฐานของเจตจ านงและความชอบของคนพกิารทางจติสงัคมการสนับ

สนุนควรมใีหใ้กล ้ๆ กบัทีบุ่คคลน้ัน ๆ อาศยัอยู่ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนไรบ้า้น
และมสีิง่แวดลอ้มสงบสุขปลอดภยัในชมุชน

• ใหร้บัประกนัสทิธทิีจ่ะมสี่วนรว่มทางการเมอืงในทุกประเทศในภูมภิาค

โดยเฉพาะสทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ การสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
และการรบัต าแหน่งราชการเราขอเสนอแนะว่า…

ทุกประเทศในภูมภิาคนีต้อ้งรบัรองสทิธทิีจ่ะไดร้บัการรบัรองอย่างสมบูรณเ์ท่าเทยีมเบือ้งหนา้กฎห

มายโดย

พลนั กฎหมายต่าง ๆ
ตอ้งสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธคินพกิารเพือ่จะไมม่คีนพกิารคนใดถกูปฏเิสธสทิธพิลเมื

อง สงัคม
การเมอืง เศรษฐกจิหรอืวฒันธรรมโดยอา้งว่า “ไรส้มรรถภาพ” หรอื “สตฟ่ัินเฟือน”

เพือ่ระบบนิตบิญัญตัจิะถกูช าระใหห้มดสิน้มรดกจากอาณานิคม 
โดยเฉพาะในเครอืจกัรภพองักฤษ

ค าประกาศทีว่่า “เร ือ่งทีเ่กีย่วกบัเรา เราตอ้งมสีว่นรว่ม-

จะตอ้งไดร้บัประกนัในทุกกระบวนการรวมทัง้การพฒันาแนวทางเทคนิค ทางจรยิธรรมและอืน่ ๆ 
นโยบาย

นิตบิญัญตัแิละความพยายามอืน่ ๆ ทีจ่ะน าไปสูก่ารเป็นสว่นหน่ึงในชมุชนของเรา
หน่วยงานสหประชาชาตแิละพนัธมติร องคก์รบรรเทาทุกข ์
และปฏบิตักิารทั่วโลกของรฐับาลทัง้มวลสู่การพฒันาของภูมภิาคเรา รวมทัง้องคก์ารอนามยัโลก
เพือ่พจิารณาการมสี่วนรว่มและการเป็นส่วนหน่ึงในการรว่มมอืทัง้ปวงสู่การพฒันาทีทุ่กคนมสี่วน

รว่ม

ทีป่ฏบิตักิารทุกอย่างน้ันตระหนักถงึการเปลีย่นกรอบความคดิจากสุขภาพจติสู่การเป็นส่วนหน่ึงใ

นสงัคม

เรามุ่งมาดปรารถนาว่า…
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• ส าหรบัปฏบิตักิารกา้วหนา้ทัง้มวลเพือ่การเป็นส่วนหน่ึงในชมุชนเป็นประโยชนข์องเรา ฉะน้ัน
การมสีว่นในปฏบิตักิารเหล่าน้ันผ่านการรว่มมอืในการฝึกอบรม สรา้งเสรมิสมรรถภาพ
การแนะแนวทางการเป็นสว่นหน่ึงในชมุชน การวจิยัหรอืปฏบิตักิารใด ๆ
ตอ้งมุ่งเปลีย่นทศิทางกฎหมายและสิง่แวดลอ้มนโยบายสู่การเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน

• เพือ่ท างานกบัองคก์รทีม่เีป้าหมายในแนวทางเดยีวกบัเรา

ซึง่เคารพหลกัการของการเป็นผูน้ าและมสี่วนรว่มอย่างสมบูรณม์ปีระสทิธผิลของคนพกิารทางจติ

สงัคมและความเชีย่วชาญในทุกเรือ่งเกีย่วกบัชวีติเราและสทิธขิองเรา

ในการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

• ใหม้พีืน้ทีท่ีม่คีวามหมายในสงัคมของเรา ไม่วา่จะผ่านการท างานทีไ่ดร้บัค่าตอบแทน
งานความยุตธิรรมทางสงัคม งานสรา้งสรรค ์งานดูแลแบบไม่เป็นทางการ และงานสนับสนุน
เป็นตน้

เราเชือ่ว่าสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยใหม้กีารพฒันาศกัยภาพมนุษยอ์ย่างเต็มทีใ่นรูปแบบหลากหลา

ย

ทัง้มวลจะเพือ่สง่เสรมิความกา้วหนา้ทางสงัคม เศรษฐศาสตร ์ 
วฒันธรรมและการเมอืงของสงัคมเรา

ถอ้ยแถลงนีไ้ดร้บัการยอมรบัโดย 

การประชมุสมัมนา “ฉบบัคลาสสกิ” คร ัง้ที ่ ของ 

บาหล ีอนิโดนีเชยี สงิหาคม 


