โคลอมโบ ศรีลงั กา
๒๘ สิงหาคม ๒๐๑๘
ปฏิ ญญาโคลอมโบ
เพื่อส่งเสริ มและปกป้ องประชาธิ ปไตยผ่านระบบเลือกตัง้ ในเอเชีย
พวกเราทัง้ หลายทีป่ ระกอบด้วยผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้ ได้มกี ารประชุมกันในวันนี้
ณ สมัชชาทีป่ ระชุมของผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้ ครัง้ ที่ ๔ (Asian Electoral Stakeholders Forum
IV)

ขอยืนยันร่วมกันในพันธกิจและการอุทศิ ตนเพื่อทาให้การเลือกตัง้ ในระบบประชาธิปไตยสาหรับทุกคนใน
เอเชีย
เราเชื่อว่ามันเป็ นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างมุง่ มันว่
่ าด้วยเรือ่ งการเลือกตัง้ และกระทาทุกอย่างเท่าที่
อานาจจะมี ให้กระบวนการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ อย่างทัวถึ
่ งสัมฤทธิผล
และการเมืองทีส่ งบเรียบร้อยในแต่ละประเทศ การเลือกตัง้ ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย
มีการจัดขึน้ ตามวาระผ่านการลงคะแนนเสียโดยตรงและลับ รวมทัง้ มีการแข่งขันทางการเมืองทีค่ กึ คัก
อันเป็ นรากฐานของอธิปไตยทีเ่ ป็ นของประชาชนและหน่ อเนื้อสาคัญแห่งความเท่าเทียมกันของการพัฒน
าทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
แม้เราจะได้เห็นความก้าวหน้าในบางประเทศนับแต่การประกาศใช้ปฏิ ญญากรุงเทพ
ว่าด้วย “การเลือกตัง้ ทีเ่ สรีและเทีย่ งธรรม” (๒๐๑๒) ปฏิ ญญาดิ ลีว่าด้วย
“ตัวชีว้ ดั ของการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็ นประชาธิปไตย” (๒๐๑๕) และปฏิ ญญาบาหลีว่าด้วย
“พันธกิจสู่การเลือกตัง้ ทีโ่ ปร่งใสและมีธรรมจรรยา” (๒๐๑๖) พวกเราตระหนักว่า
เราเผชิญกับสภาพทีป่ ระชาธิปไตยเสื่อมถอยไปทัวทั
่ ง้ ทวีปเอเชีย
เรารูส้ กึ ถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องเปิ ดเผยสถานะของการใช้เครือ่ งมือนี้และกฎกติกาอื่น ๆ
ทีเ่ ป็ นสากลในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ประชาธิปไตยผ่านการเลือกตัง้ มีการพัฒนาน้อย
นับแต่มกี ารจัดประชุมสมัชชาผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้ ขึน้ ครัง้ แรก
เราจึงขอย้าถึงความสาคัญของประชาธิปไตยทีพ่ ฒ
ั นาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ าย
ในฐานะผูม้ สี ่วนได้เสีย เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของทุกคนในการสร้างระบบเลือกตัง้ ทีน่ ่าเชื่อถือ
และขอเน้นถึงตัวอย่างการเลือกตัง้ ทีด่ ซี ง่ึ ควรได้รบั การปลูกฝั งและเผยแพร่ให้กว้างขวาง
เพื่อให้บรรลุถงึ มาตรฐานประชาธิปไตยแบบธรรมาภิบาลในภูมภิ าคนี้
จากการประชุมระดมความคิดเห็นในสมัชชานี้
พวกเราได้ชใ้ี ห้เห็นถึงประเด็นเฉพาะทีเ่ กิดขึน้ ในห้วงปั จจุบนั
เราเห็นถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญและนาข้อเสนอแนะทีผ่ มู้ สี ่วนได้เสียพึงปฏิบตั เิ พื่อแก้ปัญห
า
ธรรมจรรยาในการเลือกตัง้ ความน่ าเชือ่ ถือและเสรีภาพของบุคคล

เรามุง่ มันที
่ จ่ ะธารงไว้ซง่ึ ค่านิยมและหลักการต่าง ๆ
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎบัตรระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการเลือกตัง้ ทีเ่ สรีและเทีย่ งธรรม
และเครือ่ งมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ทีว่ ่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการจัดให้มแี ละใช้นโยบาย การเลือกตัง้
การตรวจสอบการเลือกตัง้
เราเชื่อว่าประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงมิได้วดั จากการทีก่ ารเลือกตัง้ ดาเนินไปด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อยเ
พียงอย่างเดียว แต่สาคัญยิง่ กว่านัน้ คือ การมีเสรีภาพซึง่ ผูเ้ ลือกตัง้ ทุกคนพึงมี
เราจะใช้ความสามารถบรรดามีทเ่ี รามีอยูเ่ พื่อการนี้ ชีเ้ ป้ าและกาจัดการซือ้ เสียง ความรุนแรง
การข่มขูค่ ุกคาม และการใช้อทิ ธิพลทุกรูปแบบทีร่ ดิ รอนเจตจานงของผูเ้ ลือกตัง้
เราจะสนับสนุ นองค์การจัดการการเลือกตัง้ ทีเ่ ป็ นอิสระและมีความพร้อมรับผิด
รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนได้เสียในความพยายามทีจ่ ะคุม้ ครองและเห็นแก่ประโยชน์ของผูเ้ ลือกตัง้
เราเชื่อในความสาคัญของการคัดค้าน วิพากษ์วจิ ารณ์ ในการสร้างระบอบประชาธิปไตย
ดังนัน้ จึงขอให้คามันสั
่ ญญาทีจ่ ะเปิ ดพืน้ ที่สาหรับการถกเถียงทีส่ ร้างสรรค์ในหมูผ่ มู้ สี ่วนได้เสีย
ภาคประชาสังคมและสื่อควรมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อสังคม ท้ายทีส่ ุด
เราขอมุง่ มันที
่ จ่ ะจุดประกายและฟูมฟั กวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างและส่งเสริมประ
ชาธิปไตยในเอเชียและภูมภิ าคอื่น ๆ ให้มคี วามยังยื
่ น
เราจะทุ่มเทให้กบั การร่วมกันปกป้ องผลประโยชน์และสิทธิของชนรุ่นหลังทีจ่ ะเกิดมาในอนาคต
การให้ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย มีความเท่าเทียมกัน และถูกต้อง
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นกระดูกสันหลังของความโปร่งใส
ความโปร่งใสเป็ นแก่นของการเลือกตัง้ ทีเ่ ข้มแข็ง การเลือกตัง้ ทีเ่ ข้มแข็งคือหัวใจของประชาธิปไตย
เราขอเรียกร้องให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายช่วยกันส่งเสริมรวมตัวกันและดาเนินการให้เกิดสิทธิในการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความเป็ นไปของการเลือกตัง้ และตัวเลขต่าง ๆ ซึง่ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา
มีลกั ษณะเชิงรุก ในเวลาทีค่ วรจะเป็ น ประชาชนทัวไปจะต้
่
องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เรา, ในฐานะผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้
เห็นชอบทีจ่ ะให้ความร่วมมือส่งเสริมและทาให้วถิ แึ ห่งความไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใดทีม่ อี ยู่
การมีส่วนร่วมของพลเมืองและการศึกษาของผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
โดยเฉพาะในระหว่างทีม่ กี ารเลือกตัง้ ให้ดารงอยูต่ ่อไป
นอกจากนี้เรายังขอเร่งเร้าให้รฐั บาลทัง้ หลายได้ทาให้สถาบันต่าง ๆ เข้มแข็ง
และเราเห็นพ้องกันทีจ่ ะสนับสนุนกลไกทีจ่ ะขับเคีย่ วกับการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอันเป็ นเท็จ
ข้อมูลทีไ่ ร่แก่นสาร การใช้วาจาจงเกลียดจงชัง ความใจแคบ และการฝ่ าฝืนจริยธรรม
ผูเ้ ลือกตัง้ มีสทิ ธินาเสนอข้อเท็จจริง ตัวเลข
รวมทัง้ พรรคกับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะนาเสนอโครงการแผนงานเพื่อให้ผเู้ ลือกตัง้ มีขอ้ มูลในก
ารตัดสินใจ ในการปฏิบตั เิ ช่นนี้

รัฐบาลต้องหยุดยัง้ การใช้อานาจเซ็นเซอร์หรือออกนโยบายซึง่ มีผลต่อการเซ็นเซอร์ตวั เอง
เสรีภาพของสื่อจะต้องมีหลักประกันเพื่อให้ได้ความคิดเห็นทีห่ ลากหลายได้แสดงออกผ่านช่องทางการสื่อ
สารและเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้พรรคการเมืองมีเวทีประชันนโยบายได้
เรายอมรับบทบาททีส่ าคัญของการสังเกตการณ์การเลือกตัง้ ว่าเป็ นเครือ่ งมือส่งเสริมให้เกิดความ
พร้อมรับผิดและเผยแพร่ค่านิยมประชาธิปไตยเมื่อมีการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ดังนัน้
เราจึงขอใช้ส่อื กลางร่วมกันเพื่อส่งเสริมการสอดส่องดูแลการเลือกตัง้ ทีแ่ ท้จริง
และลดการเผยแพร่การสังเกตการณ์จอมปลอมทีม่ ไิ ด้สอดรับกับมาตรฐานการสอดส่องดูแลการเลือกตัง้ ข
องภูมภิ าคและสากล
ความเทีย่ งธรรมในการเลือกตัง้ ทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพและกรอบกฎหมาย
ในฐานะของผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้
เราพิจารณาว่าความโปร่งใสเป็ นหลักประกันทางคุณภาพของกระบวนการเลือกตัง้ ทีม่ ธี รรมจรรยา
จึงขอเรียกร้องให้มกี รอบทีจ่ ะตรวจสอบและสร้างความสมดุลในระหว่างผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการเลือกตัง้ ในการส่งเสริม ปลูกฝั ง และกระจายความรับผิดชอบออกไป
ระบบกฎหมายทัง้ หมดควรให้หลักประกันการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
และทบทวนกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบในทางจากัด
หรือเป็ นข้อห้ามการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ อย่างไม่มเี หตุผล
เราปรารถนาทีจ่ ะเรียกร้องให้มาสนใจเรือ่ งการขาดข้อบังคับและการบังคับใช้ว่าด้วยการเงิน สาหรับหาเสี
ยงทางการเมืองทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ เป็ นความอ่อนแอทีห่ ลายประเทศในเอเชียประสบอยู่
เราเสนอให้มคี วามเทีย่ งธรรมในการเลือกตัง้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และการหาข้อยุตขิ องความขัดแย้งให้หมดไปในห้วงเวลาของวัฏจักรเลือกตัง้
เราขอเร่งเร้าให้รฐั บาลทัง้ หลายสร้างหลักประกันให้มขี นั ้ ตอนอย่างได้สดั ส่วนในการตัดสิทธิผสู้ มัครและก
ารละเมิดกฎระเบียบของพรรคการเมือง การสังห้
่ ามเข้าร่วม
และการยุบองค์กรควรจะเป็ นมาตรการสุดท้ายทีจ่ ะนามาใช้
เราขอกระตุน้ ให้รฐั ทัง้ หลายใช้มาตรฐานทางจรรยาบรรณและความพร้อมรับผิดในการสร้างความไว้วางใ
จในกระบวนการเลือกตัง้
การมีส่วนร่วมของประชาชนผูเ้ ปราะบาง
เรา, ในฐานะผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้
เห็นพ้องทีจ่ ะพัฒนากลไกร่วมกันเพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของผูอ้ ่อนด้อยในสัง
คมทุกกลุ่มในการวางแผน การศึกษา การจัดทานโยบาย การปฏิรปู กฎหมาย การดาเนินงาน
การตรวจสอบและประเมินผล รวมทัง้ การจัดกลุ่มข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการเลือกตัง้
ขอยา้ ว่าสิทธิการออกเสียงและสิทธิทางการเมืองคือสาระทีก่ ลันกรองแล้
่
วของสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน
เราขอเรียกร้องทุกประเทศให้กาจัดการตัดสิทธิเลือกตัง้ ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มก้อนใดในสังคม

ยกเลิกอุปสรรคทีด่ ารงอยูใ่ นทางกฎหมายและข้อมูลข่าวสาร
และบังคับใช้มาตรการทีใ่ ห้หลักประกันในการใช้สทิ ธิและเข้าถึงสิทธิเลือกตัง้
รวมทัง้ สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่าง ๆ
เราได้รบั ทราบว่าโครงสร้างและค่านิยมทางสังคมการเมืองมีแนวโน้มส่งผลกระทบในทางลบต่อก
ารทาให้กลุ่มสตรีมคี วามเข้มแข็งในทางการเมือง
มีการกีดกันสตรีออกจากการเข้าถึงการใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มทีข่ องตนในฐานะผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ผูเ้ ลือกตัง้ การเป็ นเจ้าหน้าทีเ่ ลือกตัง้ หรือสมาชิกขององค์การภาคประชาสังคมและสื่อต่าง ๆ
เช่นเดียวกัน ประชาชนในกลุ่มผูพ้ กิ าร กลุ่มชาติพนั ธุ์ และชนกลุ่มน้อย เยาวชน นักโทษ ผูพ้ ลัดถิน่
ผูอ้ พยพ และกลุ่มประชาชนผูเ้ ปราะบางอื่น ๆ ล้วนเป็ นผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั แิ ละกีดกัน
เรามีความเห็นพ้องกันว่า กลุ่มประชาชนเหล่านี้ควรได้รบั ความเป็ นธรรม และให้คามันที
่ จ่ ะนาบุคคล
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง
และองค์กรทีเ่ ป็ นตัวแทนเขาเหล่านี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รบั คาปรึกษาเพื่อให้เกิดความมันใจในค
่
วามเท่าเทียม มีความหมายในการเข้าร่วมกระบวนการเลือกตัง้
ในการเผชิญกับการถดถอยของประชาธิปไตยในเอเชีย
เราเลือกทีจ่ ะไม่มองโลกในแง่รา้ ยแล้วปลีกตัวออกมา แต่จะมองไปยังอนาคตอย่างมีความหวัง
โดยจิตวิญญาณของปฏิญญากรุงเทพและเอกสารทีไ่ ด้มกี ารรับรองจากทีป่ ระชุมผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือ
กตัง้ ไว้ก่อนหน้านี้
เราขอเรียกร้องอีกครัง้ หนึ่งต่อทีป่ ระชุมแห่งนี้ทป่ี ระกอบด้วยผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้ ให้รว่ มกับเราใน
การลงนามและปวารณาตัวทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาทีท่ า้ ทายระบอบประชาธิปไตย
เราเห็นด้วยทีจ่ ะลงมือกระทา ส่งเสริมการเลือกตัง้ ทีด่ ี
และรายงานความก้าวหน้าต่อทีป่ ระชุมสมัชชาผูม้ สี ่วนได้เสียในการเลือกตัง้ ครัง้ ต่อไป
ซึง่ จะเป็ นความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ่วนได้เสียด้วยกัน
จนกระทังประชาชนเอเชี
่
ยทัง้ มวลจะได้เข้าถึงการเลือกตัง้ ในระบบประชาธิปไตยโดยอิสระเสรีอย่างสมบูร
ณ์.

