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รายงานการประชุม ของผูแทนคณะกรรมการผูประสานงานโครงการองคกรพัฒนาเอกชน ในเรื่องขอตกลง

พ้ืนฐานรวมกัน 

19 – 20 ตุลาคม 2553 ณ กรุงอัมสเตอรดัม 

ภาพรวม  

ผูแทนจากองคกรพัฒนาเอกชน ของคณะกรรมการผูประสานงานโครงการ  (PCB UNAIDS)   เปนเจาภาพการประชุม ที่

สนับสนุนโดย OSI (Open Society Institute) เพื่อรวมตัวนักกิจกรรมที่ทํางานกับเครือขายหรือกลุมเปาหมายผูหญิง เกย 

กลุมชายรักชาย กลุมผูใหบริการทางเพศ (เพศชาย เพศหญิง และคนขามเพศ) กลุมคนขามเพศ และคนที่อาศัยอยูรวมกับ

เอชไอวีจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อสรางขอตกลงพ้ืนฐานทั่วไปสําหรับการทํางานรวมกัน ความคิดในการจัด "การประชุม

เยียวยา" คร้ังนี้มาจากความตึงเครียดที่เกิดจากการอภิปรายความหมายของเพศวิถีในที่ประชุมคณะกรรมการ UNAIDS ป 

2552 วัตถุประสงคของการประชุมคร้ังนี้คือการหาขอตกลงพื้นฐานรวมกันในหมูนักกิจกรรม เพื่อที่จะแสวงหานโยบายและ

กิจกรรมที่จะสนับสนุนกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งผูหญิงและเด็กผูหญิงทุกคนท่ีมีความหลากหลายและประสบการณแตกตาง

กัน  เกย กลุมชายรักชาย คนขามเพศ  คนที่ใชยาเสพติด คนอาศัยอยูรวมกับเอชไอวี และผูใหบริการทางเพศ ที่ประชุมซึ่ง

เปนที่รูจักกันในนาม "ขอตกลงพ้ืนฐานรวมกัน" มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดพื้นที่การทํางานผานประเด็นสําคัญรวมกัน และ

ทําความตกลงรวมกันบนพื้นฐานที่จะใหการสนับสนุนรวมกัน เพื่อผลักดันเขาสูกระบวนการสากลใหมีการประเมินในปนี้

และตอๆไป 

ผูเขารวมประชุมประสบความสําเร็จในการตกลงหลักการในการทํางานรวมกัน รวมทั้งขอความสําคัญของกลยุทธแผนงาน

ที่กําลังจะเกิดขึ้น มีขอความเฉพาะและหลักการพื้นฐานของแตละกลุมเปาหมายถูกยกขึ้นมาสนทนาแตไมไดเจาะลึกอยาง

เต็มที่ ผูเขารวมการประชุมระบุขอตกลงพื้นฐานรวมกันเพื่อตอยอดการทํางานในอนาคต อยางไรก็ตาม มีมติเปนเอกฉันท

วาขณะน้ีผูเขารวมประชุมตองการที่จะแกไขปญหาท่ีมีความซับซอนในรายละเอียดเพิ่มเติมมากข้ึน โดยผานการทํางาน

รวมกันอยางตอเน่ือง และผาน  list  serve  ซึ่งถูกคิดขึ้นทันทีหลังจากการประชุม พิจารณาจากการอภิปรายและการ

ประเมินผลหลังจบสมัยประชุม ผูเขารวมประชุมไดแสดงใหเห็นความพึงพอใจกับโอกาสที่พบกันและโอกาสที่จะไดทํางาน

รวมกันอยางตอเน่ืองในอนาคต ส่ิงสําคัญที่สุดคือผูเขารวมประชุมตกลงที่จะแสดงความเห็นและใหการสนับสนุนประเด็น

ของแตละฝายบนกรอบสิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคม ผูเขารวมประชุมยังเห็นชอบที่จะแบงปนการอภิปราย

เหลานี้กับภาคประชาสังคมในวงกวาง โดยนําการอภิปรายในที่ประชุมกลับไปยังหนวยงานและเครือขายของตนเอง และ

นําพลังทางบวกจากการประชุมคร้ังนี้ไปใชในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องในอนาคต รายงานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรุป

การอภิปรายสําหรับการเผยแพรในวงกวาง 

ประเด็นสําคัญของการอภิปราย 

ขอตกลงบนหลักการพื้นฐานรวมกันในวันแรกของการประชุม  ไดต้ังขั้นตอนสําหรับวิธีการทํางานรวมกันทั้งในระหวางการ

ประชุม และในอนาคต หลักการรวมกันอยูในภาคผนวกของเอกสารนี้ ประเด็นหลักหลายๆประเด็นถูกนํามาพิจารณาอีก

คร้ังจากการทํางานกลุมในการพูดคุยถึงสาเหตุของการมีอยูของประเด็นนั้น ประเด็นใดเปน “ขอตกลงพื้นฐานรวมกัน” และ

ประเด็นใดที่ตองเพิ่มการอภิปรายใหมากขึ้น เพื่อใหกลุมสามารถทํางานรวมกันไดบนขอความหลักและงานนโยบาย 
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การใชกรอบสิทธิมนุษยชน 

ผูเขารวมทั้งหมดสนับสนุนการใชหลักการสิทธิมนุษยชนเปนแนวคิดพื้นฐาน แนวคิดนี้ถูกวางใหเปนหลักการท่ีใชรวมกัน 

กรอบนี้ยังถูกพิจารณาใหเปนแนวทางการทํางานของแตละบุคคลและการทํางานรวมกับผูอื่น มีการพูดคุยในเร่ือง

แนวความคิดของศักด์ิศรีความเปนมนุษย สุขภาพท่ีดี การปองกัน โดยเนนมากในการปกปองศักด์ิศรีของแตละบุคคล 

ผูเขารวมประชุมตระหนักวากรอบสิทธิมนุษยชนไมไดรับการยอมรับเปนที่แพรหลาย และดูเหมือนจะถูกโจมตีเปนระยะๆ 

สงผลใหกลุมมุงม่ันที่จะยืนหยัดอยางแข็งแกรงในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล 

ในขณะท่ีไมมีขอขัดแยงในหลักการพื้นฐานและความติดตัวมาต้ังแตเกิดของสิทธิมนุษยชน ไดเกิดการอภิปรายอีกรอบ 

เก่ียวกับโครงการและนโยบายตางๆท่ีมีความแตกตางในวิธีการทํางานตามกรอบสิทธิมนุษยชนและระบบสาธารณสุข การ

อภิปรายกลาวถึงความยากลําบากในวิธีการทํางานทางการแพทยและวิธีการทางระบาดวิทยา ใหมีความสอดคลองกับ

กรอบสิทธิมนุษยชน  

จากการพูดคุยพบวาการใชกรอบสิทธิมนุษยชนจากประสบการณของแตละคน นํามาซ่ึงความเขมแข็งและมีผลดีในการ

ทํางานในเชิงนโยบาย ผูเขารวมประชุมไดถูกถามวากรอบสิทธิมนุษยชนจะชวยใหมีการทํางานรวมกันไดอยางไร ผูเขารวม

ประชุมยังไดพูดคุยวากรอบสิทธิมนุษยชนเปนส่ิงที่แสดงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และศักด์ิศรีของมนุษยในชุมชนที่พวกเขา

ทํางานดวย ไมวาจะเปนผูหญิง เลสเบี้ยน เกย คนรักสองเพศ คนขามเพศ ชายรักชาย คนอยูรวมกับเอชไอวี วัยรุน ผูใชยา

เสพติด ผูใหบริการทางเพศหรือบุคคลที่ระบุเปนกลุมเปาหมายอื่นๆ  

สําหรับชุนชนคนขามเพศ มีการพูดคุยวาสิทธิมนุษยชนถูกทาทายในประเด็นการเขาถึงการบริการสาธารณสุข ขอมูล

ทางดานกฎหมาย การจางงาน รวมถึง การศึกษา ทั้งนี้ปญหาทางดานภาวะความผิดปกติทางจิต
1
และผลรายของมัน ก็ได

ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด 

มีการยอมรับวาแนวทางเร่ืองสิทธิมนุษยชนยอมเห็นคุณคาของทุกบุคคล รวมถึง คนขามเพศ และผูใหบริการทางเพศ ชวย

สงเสริมการเคารพและความเสมอภาคในสิทธิของมนุษยทุกคนอยางเทาเทียมกัน และการมุงเนนสริมสรางพลังอํานาจการ

มีสวนรวมและจัดลําดับความสําคัญของความตองการของกลุมที่มีความเปราะบางมากที่สุด สามารถสนับสนุนการทํางาน

ของกลุมได 

ผูเขารวมประชุมยังพบวาในบางสถานท่ี เชนคาริเบียน เร่ืองสิทธิมนุษยชนเกือบจะไมมีอยู หากกลับมีกรอบกฎหมายที่

ลงโทษเร่ืองความสัมพันธกับคนเพศเดียวกัน ในทางเดียวกันกรอบกฎหมายในหลายสวนของโลกไมไดรับประกัน ผูหญิง  

เลสเบี้ยน เกย ผูที่รักสองเพศ คนขามเพศ กลุมชายรักชาย คนอยูรวมกับเอชไอวี วัยรุน ผูใชยาเสพติด และผูใหบริการทาง

เพศในการเขาถึงความยุติธรรม 

กลุมมุงม่ันที่จะสนับสนุนกรอบสิทธิมนุษยชนเพ่ือรับประกันสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเขาถึงบริการ

ทางกฎหมาย ความยุติธรรม การบริการของรัฐทางดานสาธารณสุข เคารพความเปนสวนตัว ไมเลือกปฏิบัติ และสิทธิใน

การตัดสินใจเก่ียวกับรางกายของตนเอง  รวมทั้งสิทธิในสุขภาพ การจางงาน การเขาสมาคมและอ่ืนๆ ในการอภิปรายเร่ือง

การลดโทษความผิดทางอาญา ผูเขารวมจํานวนมากพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองนี้เปนเปาหมาย ในขณะท่ีคนอื่นพูดคุยเก่ียวกับ

                                                            
1
  การแสดงออกของลักษณะทางเพศ รวมทั้งตัวตนที่ไมเก่ียวของกับเพศโดยกําเนิด ถูกจัดประเภทเปนความผิดปกติทาง

จิตหรือทางการแพทย 
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การใชกรอบสิทธิมนุษยชนในการใหความสําคัญกับการปกปองจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเห็นวาการลงโทษตาม

กฎหมายเปนเพียงสวนหนึ่งของปญหา กฎหมายอื่น ๆ อาจไมกอใหเกิดความผิดทางอาญาโดยตรง แตอาจถูกใชเพื่อให

เกิดความผิดทางอาญาก็เปนได ผูเขารวมประชุมพบวาเปาหมายของขอตกลงพื้นฐานรวมกันมีดังนี้ ลดทอนความผิดทาง

อาญาของความสัมพันธของรักรวมเพศ การสงตอเช้ือเอชไอวีโดยไมไดเจตนา การใชยาเสพติด และสรางความม่ันใจใน

การเขาใชบริการครบวงจรที่สนับสนุนอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งสนับสนุนใหผูหญิงตัดสินใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับรางกายของ

ตนเอง นอกจากนี้ผูเขารวมประชุมยังสนับสนุน การลดความผิดทางอาญาของการใหบริการทางเพศ และเร่ืองการทํางาน

ใหบริการทางเพศไมเก่ียวของกับการคามนุษย ซึ่งตองการรายละเอียดและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับ

การลดทอนความผิดทางอาญาของธุรกิจบริการทางเพศแบบครบวงจร 

ผูเขารวมประชุมระบุวากรอบสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญของ 'ขอตกลงพื้นฐานรวมกัน' 

ไดรวมถึงการตอสูเพื่อการเขาถึงความยุติธรรม การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล และสนับสนุนศักด์ิศรีของทุก

บุคคล หรืออีกนัยหนึ่งคือการตระหนักถึงการไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และ การออกกฎหมาย นโยบายและโปรแกรมที่

จะรับประกันความคุมครองตอผูที่ถูกละเมิดสิทธิ 

ขอบเขตของระบบในปจจุบันของเรา 

ผูเขารวมประชุมกลาวถึงปญหาในระบบสังคมวิทยาการเมือง และตกลงเปาหมายรวมกันในความพยายามมุงม่ันอยางสูง

ที่จะไดมาซ่ึงความยุติธรรมทางสังคม พวกเขายังพูดถึงความจําเปนที่จะเปล่ียนกรอบของวาทกรรมทางภูมิศาสตรทาง

การเมือง และเพื่อใหม่ันใจวากลุมและกลุมเปาหมายกําหนดบทสนทนาวาดวยการปองกันและสงเสริมกรอบสิทธิมนุษยชน 
 

มีการนําเสนอที่แสดงใหเห็นวา ระบอบปตาธิปไตย หรือชายเปนใหญและบรรทัดฐานระหวางเพศ   มีอํานาจเหนือสังคม

การเมือง และเศรษฐกิจ การปกครองโดยยึดชายเปนใหญเปนระบบการใหอภิสิทธิ์ผูชายเหนือผูหญิง เกย คนรักสองเพศ 

คนขามเพศ และคนอื่น ๆ ที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางเพศแบบด้ังเดิม ผูเขารวมประชุมรูสึกวาพวกเขาจะตองตอสูกับ

กรอบนี้ เพื่อที่จะทําใหงานของพวกเขาในโครงการตางๆดําเนินตอไปในภายภาคหนาไดดวยดี ซึ่งจะชวยใหชุมชนมีพลัง

อยางแทจริงและหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธินี้ 

ในการอภิปรายน้ีผูเขารวมประชุมไดพูดคุยเก่ียวกับ กลุมศาสนาอนุรักษนิยมมีวาทกรรมที่ทําใหเร่ืองนี้ถือเปนเร่ืองที่

อันตรายในดานศีลธรรมและทางเพศวิถี โดยการกลาวอางวาไมสอดคลองกับบทบาททางเพศโดยกําเนิดหรือผิดธรรมชาติ

และเปนส่ิงที่นากลัว เม่ือพูดถึงผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ ผูเขารวมจํานวนมากพบวาการยอมรับอิทธิพลของผูนําทางศาสนา

ในการรักษาสถานภาพทางสังคมที่เปนอยู ทําใหยังคงเกิดการกดขี่ ผูหญิง เลสเบ้ียน เกย คนรักสองเพศ คนขามเพศและ

ใครก็ตามที่ไมเปน "ครอบครัวปกติ" ตามที่กลุมอนุรักษนิยมต้ังบรรทัดฐานไว  นอกจากนี้ยังเปนที่ทราบกันดีวาความเช่ือ

และศาสนา สามารถสนับสนุนบุคคลจากแตละกลุมเปาหมาย ดังนั้นจึงจําเปนตองดึงผูนําทางศาสนารุนใหมที่สนับสนุน

และสงเสริมสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานของกลุม 

กลุมยังอภิปรายถึงขอจํากัดของหลักฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ืออยูในกรอบวัฒนธรรมเก่ียวกับชายเปนใหญหรือการ

พัฒนาความตองการของกลุมคนสวนใหญ กรณีผูปวยเอชไอวีกับวิธีการทางระบาดวิทยา ผูหญิงและเด็กมักจะถูกกีดกัน

ออกไป เพราะจะใหความสําคัญกับผูชายเทานั้น ตัวช้ีวัดยังสะทอนระบบในปจจุบันวามีไมเพียงพอ และในหลายกรณีที่

ตัวช้ีวัดไมเหมาะสมในการวัดการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม  วัฒนธรรมและทัศนคติ รวมทั้งการเพิ่มการเขาถึงบริการที่
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จําเปน ใครเปนคนตัดสินใจวาหลักฐานอะไรถูกตองชอบธรรม ใครเปนผูควบคุมคําแนะนําและแหลงทรัพยากร รวมถึง

กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการอยางไร? 

ผูเขารวมประชุมมีความเห็นตรงกันวา กรอบความยุติธรรมทางสังคม ความเสมอภาคทางเพศ มีความจําเปนที่ตองให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนและปฏิบัติการของโครงการตางๆ กลุมกลาวถึงและเห็นพองกันวาการจัดหมวดหมู

ของกลุมประชากรถือเปนเร่ืองเขมงวดเกินไป กลุมจึงตกลงที่จะระบุเปนกลุมเปาหมายผูหญิง ผูชาย เกย ผูชายที่มี

เพศสัมพันธกับผูชาย และคนขามเพศ แทนที่จะใชคําวา 'เพศวิถี' เพราะจะไมเห็นความตองการของกลุมอยางชัดเจน กลุม

ยังตกลงท่ีจะระวังไม "จัด" คนอยูในประเภทใดประเภทหน่ึง เม่ือพูดถึงกลุมคนท่ีมีความเส่ียงและเปราะบางมากท่ีสุด 

ผูเขารวมไดมีมติในการใหการศึกษาอยางครอบคลุม ในเร่ืองเพศเพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการปองกันการติดเชื้อโรค

เอดส และยังรวมถึงสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ ทั้งนี้ไดรวมทั้งการสนับสนุนการใหการดูแลรักษาสุขภาพทางเพศ

และ แพคเกจท่ีครอบคลุมอนามัยเจริญพันธุ
2
 

การตอสูรวมกับ GIPA และผูแทน 

กลุมกลาวเก่ียวกับ GIPA หลายครั้งและเห็นวา ควรจะมีหลักการรวมกันที่ชวยสงเสริมการกําหนดวิถีชีวิต และการมีสวน

รวมของกลุมที่ไดรับผลกระทบ การใชหลักการอยางผิดๆไดนําไปสูความแตกแยกและนําผูอื่นใหสงสัยวาจะตองมีการ

ประเมินอีกคร้ังหรือไม ผูเขารวมประชุมกลาวถึงความตึงเครียดที่มีอยู ณ ตอนนี้ในประเด็นเร่ือง GIPA หมายถึงผูที่อาศัย

อยูรวมกับเอชไอวีและไดรับผลกระทบจากเอชไอวีหรือเฉพาะผูที่อาศัยอยูรวมกับเอชไอวี ทุกคนตกลงวาหลักการของ 

GIPA ยังไมไดรับการเติมเต็มอยางมีความหมาย ซึ่งทําใหสงสัยในการทําใหแนใจวา ไมไดกีดขวางใครออกไปและรวมทุก

ชุมชนเขามา 
 

มีการอภิปรายถึงความยากลําบากของการหาผูแทนของชุมชน ตัวอยางเชน ใหตัวแทนเพียงหน่ึงคนพูดถึงแนวความคิด

หรือความคาดหวังของผูที่อาศัยอยูรวมกับเอชไอวีทุกคน หรือตัวแทนผูหญิงตองพูดความตองการสําหรับผูหญิงทุกคน แต

ถึงอยางนั้นผูเขารวมประชุมก็ยอมรับวาระบบในปจจุบันนี้บีบค้ันใหเกิดกระบวนการใหมีผูแทน ดังนั้นผูเขารวมประชุมถาม

วาพวกเขาควรทําอยางไรเพื่อพูดทั้งความตองการสําหรับตนเองและคนอื่นที่มีความตองการที่หลากหลาย กลุมใช "พื้นที่" 

เปนคําสําหรับผูที่อยูในฐานะตัวแทนและถามคําถามเชน เราจะเพิ่มพื้นที่ที่เรามีหรือขยายพื้นที่และทําใหม่ันใจวามีเกิด

ความรวมมือมากที่สุดและไมจํากัดการมีสวนรวมของผูอื่น? 
 
ภาคีทําใหบุคคลหนึ่งสามารถเปนตัวแทนไดมากกวาแคชุมชนของตนเอง ไมจําเปนตองมาจากชุมชนใดในการยืนขึ้นและ

เรียกรองสิทธิหรือสนับสนุนกลุมอื่นๆในภาคี การทํางานในพันธมิตรมีทั้งขอดีและขอเสียและสามารถเปนส่ิงที่ทาทายอีก

ดวย ผูเขารวมประชุมมีพลังและความสามารถในการเคล่ือนไหวเพื่อเปาหมายของกลุมอื่นไดเปนอยางดี ตัวอยางเชน 

ชุมชนหญิงรักหญิงหรือกลุมผูหญิงที่สนับสนุนประเด็นของเกย การอภิปรายยังมีการพูดคุยถึงความเปนจริงที่วาการทํางาน

                                                            
2
  แพคเกจอนามัยเจริญพันธุรวมถึง การคุมกําเนิด การดูแลมารดา การทําแทงที่ปลอดภัย การปองกันและการรักษา

โรคติดตอทางเพศการปองกันเอชไอวีและการรักษา ความชวยเหลือดานการเจริญพันธุ และการดูแลที่ครอบคลุมและ

บริการสนับสนุนตางๆ 
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เปนภาคีมีความยากลําบากและมีความกังวลที่วา มันเปนเร่ืองยากที่จะรักษาความมุงม่ันในการพูดเพื่อชุมชนอื่น เพราะ

เม่ือพวกเขาออกจากการประชุมและกลับไปอาจประสบกับแรงกดดันจากสมาชิกภายในชุมชนของตัวเองที่ไมไดเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการการประชุม 

การตีตราและเลือกปฏิบัติเปนที่แพรหลาย 

มีการพูดคุยอยางมากในเรื่องการเลือกปฏิบัติกับกลุมคนชายขอบ ผูเขารวมประชุมพูดคุยเก่ียวกับขอความการตีตราท่ี

แพรหลาย ไมวาจะเปนเพลง ขอความทางศาสนา ซึ่งบางคร้ังมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลอีกดวย การเลือกปฏิบัติ

นําไปสูความหวาดกลัว ไมกลาพูด และจํากัดการเขาถึงการพัฒนาศักยภาพและเงินทุน สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติเปน

สวนสําคัญที่สุดของการหารือในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ผูเขารวมประชุมเห็นพองกันวาตองรวมหัวขอนี้เปนขอตกลงพื้นฐาน

รวมกัน ซึ่งรวมถึงอิสรภาพจากการถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติ (รวมถึงการ รับบริการ)  
 

ผูเขารวมประชุมอภิปรายถึงการเลือกปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงกับชุมชนที่แตกตางกัน เชน "การหามเดินทาง" สําหรับคนที่

อาศัยอยูรวมกับเอชไอวี ผูที่ใชยาเสพติด และผูใหบริการทางเพศ ความขาดแคลนของบริการการลดอันตรายที่จะสนับสนุน

การปองกันเอชไอวีสําหรับผูที่ใชยาเสพติด การกระทํารุนแรงตอผูหญิง   ผูใหบริการทางเพศ เกย ผูชายที่มีเพศสัมพันธุกับ

ผูชาย คนขามเพศ เหลานี้คือหัวขอทั้งหมดของขอตกลงรวมกัน ในการทํางานเพ่ือหยุดการหามการเดินทาง และสนับสนุน

การใหบริการการลดอันตราย กลุมยังเห็นพองตองกันในการขจัดตํารวจที่ใชความรุนแรงตอผูหญิง  ผูใหบริการทางเพศ 

กลุมชายรักชาย ผูที่ใชยาเสพติด และคนขามเพศ รวมถึงกาตรวจสอบใหม่ันใจในการใหบริการครบวงจรสําหรับผูหญิง ผู

ใหบริการทางเพศ กลุมชายรักชาย ผูที่ใชยาเสพติด และคนขามเพศที่มีประสบการณไดรับการกระทําที่รุนแรง รวมทั้ง

ใหบริการในดานอนามัยเจริญพันธุ บริการดานสุขภาพและการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ทรัพยากรและเงินทุนสามารถแบงแยกเรา 

มีการอภิปรายเร่ืองเงินทุนและการแขงขันระดมทุนเปนสาเหตุของความตึงเครียดของชุมชน ในความเปนจริงเงินทุนและ

วิธีการจัดการการแขงขันเร่ืองเงินทุนเปนหนึ่งในหัวขอที่จะนําไปพดูในอนาคต เนื่องจากมีความรูสึกวาหัวขอนี้ไดรับเวลาใน

การพูดคุยไมเพียงพอ การอภิปรายไมเพียงแตมุงเนนโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรเงินทุนที่เทากัน แตยังอภิปรายถึงการใช

ทรัพยากรเหลานั้นอีกดวย ผูเขารวมไดพูดคุยเก่ียวกับความยากลําบากในการตรวจสอบการใชทรัพยากรจริง เม่ือไมมีการ

เก็บขอมูลหรือระบบติดตามทรัพยากรที่ดี ความจริงแลวผูเขารวมประชุมเห็นพองกันวา 'ขอตกลงพื้นฐานรวมกัน' นั้นควร

รวมถึงความตองการในการแบงปนการวิเคราะห การจัดสรรทรัพยากรและแหลงขอมูล การหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

โดยเฉพาะสําหรับการทํางานในระดับประเทศ 

ผูเขารวมประชุมพูดคุยเก่ียวกับวิธีการระดมเงินทุนไดสรางชองวางระหวางกลุมหรือชุมชน ผูบริจาคมักจะใชขอความ

ในทางศีลธรรมเพื่อจํากัดการใหเงินทุน จากการใหเงินทุนดวยความเห็นอกเห็นใจกลับเปล่ียนมาใชเงินทุนเปนอํานาจทาง

การเมือง เพื่อใหชุมชนเงียบเสียงและไมรองขอความชวยเหลืออีก  
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กาวไปขางหนา 
 

ผูเขารวมประชุมกลาวถึงโอกาสทางกลยุทธการทํางานเชิงนโยบายในปถัดไป ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ UNAIDS 

(โดยเฉพาะการประชุมของคณะผูแทนทางดานประสนงานโครงการในเดือนธันวาคม) คณะกรรมการกองทุนโลก ผูบริหาร

ระดับสูงของ Universal Access หนวยงาน the Global Commission on HIV and the Law การประชุมเอดสโลก 2555 

ทั้งหมดเห็นพองกันวาตองมีการอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและติดตามผลหลักสําคัญที่ใชรวมกัน หลักการสําคัญ

บางอยางที่มีการพูดคุยโดยกลุม ไดแก 
 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการ UNAIDS เดือนธันวาคม  

• ความรับผิดในส่ิงที่ทําของ UNAIDS  โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการตามวาระแผนงาน ของกลุมผูหญิง  เด็กหญิง 

ความเสมอภาคทางเพศ และเอชไอว ี
 
สําหรับการประชุมการเขาถึงสากล เดือนมิถุนายน 

• ผลักดันรัฐบาลใหสรางคําม่ันสัญยาใหมกับ Universal Access  

• รวมและมุงเนนการปองกันสําหรับผูหญิง และเยาวชน 

• กลาวถึงสิทธิมนุษยชนและประเด็นขอตกลงพื้นฐานรวมกัน 

• ทบทวนตัวช้ีวัดเพื่อทําใหม่ันใจวาทุกกลุมเปาหมายไดถูกนําเสนอ 
 
สําหรับกองทุนโลก 

• ตรวจสอบความกาวหนาและทบทวนกลยุทธของกองทุนโลกทางดาน Sexual  Orientation  and  Gender 

Identities (SOGI)  รวมถึงกลยุทธความเสมอภาคทางเพศ และตรวจสอบใหม่ันใจวาทุกกลุมเปาหมายถูกบรรจุ

อยูในแผนงาน 

• ระดมทุนที่จะมาพัฒนาขอมูลของกลุมเปาหมายกลุมหญิงรักหญิง 
 
แผนปฏิบัติการ 

แผนงานปฏิบัติที่เห็นพองกันมีดังนี ้

• ผูเขารวมประชุมทุกคนแบงปนรายงานการประชุมใหกับกลุมเปาหมายและเครือขายที่เก่ียวของ กอใหเกิดการ

พูดคุยทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกับรายงานนี้ 

• ผูเขารวมประชุมทุกคนใหคําม่ันที่จะใหการสนับสนุนกันและกันในที่สาธารณะ โดยยึดแนวทางหลักการทํางาน

รวมกันตามขอตกลงพื้นฐานรวมกัน 

• ผูเขารวมประชุมจะกระตือรือลนในการใหความชวยเหลือแก list serve รวมถึงแบงปนขอมูลและกลยุทธตางๆ 
 

ผูเขารวมประชุมแตละบุคคลสัญญาท่ีจะแบงปนการอภิปราย และติดตอกันเปนระยะๆ list  serve  เปนพื้นที่หนึ่งในการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และทําใหมีการรวมตัวมากย่ิงขึ้น ในการทํางานรวมกันตอๆไป หากตองการเรียนรู

เพิ่มเติมเก่ียวกับ list  serve  โปรดติดตอ Alexandra Garita  (agarita@iwhc.org),  Robert Carr 

(robertc@icaso.org) หรือ Vince Crisostomo (vince@7sisters.org) 
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ภาคผนวก หลักการที่ใชรวมกัน 

บุคคลในกลุมตกลงที่จะใชหลักการรวมกันตอไปนี้ เปนแนวทางสําหรับการประชุมและการประสานงานที่กําลังดําเนินการ  

เรามาจาก 

1. ตองเขาใจยอมรับและการเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน เรายอมรับแตละบุคคลและการเคล่ือนไหวตางๆท่ีผาน

มา รวมถึงประสบการณและการแสดงความคิดเห็นในอดีต 

2. มีความยินดีและเปดกวาง เราตระหนักดีวากําลังเรียนรูเก่ียวกับการเคล่ือนไหวท่ีแตกตางกัน และตกลงท่ีจะ

เรียนรูจากกันและกันอยางเปดใจเพื่อเปดรับวิธีการใหมๆ  

3. ทาทายสถานภาพที่เปนอยู พวกเรารูวาทุกคนประสบปญหาในการถูกระบุเปนกลุมคนชายขอบ และกําลัง

ดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับชุมชนของเราโดยการทาทายกับระบบในปจจุบัน 

4. เรายึดหลักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน และเห็นดวยกับกรอบสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ไมวาจะเปนรายบุคคลโดย

คํานึงถึงและสรางศักด์ิศรีของมนุษยและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย ใชกรอบสิทธิจัดการกับความความตึง

เครียดและความขัดแยงตางๆ ในแงของเอชไอวี “เร่ืองสุขภาพการเปนกระบวนการสิทธิมนุษยชน” และยึดถือ

แบบฉบับของภาษาสิทธิ์เพื่อใหสิทธิเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการเคล่ือนไหว และผลักดันวาระการประชุม

เร่ืองการใชกรอบสิทธิมนุษยชนเวลาตองเผชิญกับปญหาทางโรคเฉพาะดาน 

5. พูดจากประสบการณของกลุมคนชายขอบ เราตระหนักดีวาเราพูดสําหรับผูที่ไมไดอยูที่นี่และตระหนักถึงความ

จําเปนที่จะตองรวมประสบการณและจัดการความคาดหวังจากการทํางานรวมกัน 
 

ดังนั้นเราจึงยอมรับ 

6. ความตึงเครียดระหวางสิทธิมนุษยชนและการสาธารณสุข รวมท้ังความสําคัญของการไมยอมรับความแตกแยก

ทางความคิด เราตองตอบสนองตอวิกฤตเพ่ือใหสามารถทํางานและมีแนวทางของผลงานเชิงบวกใหกับชุมชน

ของเรา และเราตองทําใหแนใจวาเราจะปองกันความสมดุลระหวางการรักษาพยาบาล และวิธีการใชสิทธ ิ

7. มักจะมี 'คําตอบที่ถูก' มากกวาหนึ่ง และบางครั้งก็ไมมี 'คําตอบที่ถูก' 

8. อัตลักษณเปนส่ิงสําคัญ และไมสําคัญ ซึ่งหมายถึงเร่ืองอัตลักษณของภาคีมีความสําคัญเทีบยเทากับสิทธิ

มนุษยชนของแตละบุคคล และเราจําเปนตองทําใหเกิดความสมดุล ระหวางความตองการเฉพาะของ

กลุมเปาหมาย กับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของแตละบุคคลหรือกลุมอื่นๆในเวลาเดียวกัน 

9. กลุมเปาหมาย และชุมชนของเรามีความหลากหลาย  จึงตองระวังเก่ียวกับหลักการทั่วไป หรือการใชมาตรฐาน

เดียวกัน และการต้ังสมมติฐาน 

10. การตอบสนองตอเอชไอวีตองขยายเกินกวาภาคสุขภาพแบบด้ังเดิม  และเราจําเปนตองมีสวนรวมกับผูมีสวนได

เสียทุกคน 
 
และเราตกลงท่ีจะ 

11. แสดงเจตนารมณสําหรับชุมชนกลุมอื่นๆดวย ซึ่งหมายความวาเราจะ "รับทราบ  เสริมสราง สนับสนุนและเพิ่ม" 

เม่ือพูดเพื่อคนอื่นๆในการทํางานรวมกัน เราจะพยายามสนับสนุนขอความตางๆ และรวมคนอื่นๆใหมีสวนในการ

ทํางานรวมกัน 
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ขอตกลงพ้ืนฐานรวมกันของเรา 

ผูหญิง ชนกลุมนอยทางเพศ และ ผูอาศัยอยูรวมกับเอชไอว ีที่ทํางานใหกับความยุติธรรมทางสังคมในบริบท

ของเอชไอวี 

19 – 20 ตุลาคม 2553 ณ กรุงอัมสเตอรดัม 

  ผูเขารวมประชุม องคกร 

เอเชีย 

Rathi Ramanathan  Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) 
Sitthiphan (HUA) 
Boonyapisomparn  Asia Pacific Transgender Network (APTN) 
Vince Crisostomo  The Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS 

(7 Sisters) 

แอฟริกา 

Felicita Hikuam  AIDS Rights Alliance for Southern Africa (ARASA) 
Lillian Mworeko  International Community of Women Living with HIV/AIDS 

(ICW) 
Joel Nana  African Men for Sexual Health and Rights (AMSHeR) 
Ian Swartz  Open Society Initiatve for Southern Africa (OSISA) 

ละตินอเมริกา 

Mabel Bianco  Fundacion para Estudio e Investigacion de la Muje (FEIM) 
Eugenia Lopez  Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C 
Ian McKnight  Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC) 
Robert Carr  International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) 

ยุโรป 

Sophie Dilmitis  World YWCA 
Moono Nyambe  Global Network of People Living with HIV (GNP+) 
Rhon Reynolds  International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) 

European AIDS Treatment Group (EATG) 

อเมริกาเหนือ 

Alex Garita  International Women’s Health Coalition (IWHC) 
Cynthia Rothschild  Consultant in gender, sexuality, HIV and human rights 
Amanda Lugg  African Services Committee 
George Ayala  Global Forum on MSM and HIV (MSMGF) 

 

ผูนํากระบวนการ 

Claudia Ahumada, World AIDS Campaign 
Andy Seale, The Global Fund 
 
ฝายติดตอส่ือสาร 

Sara Simon, Communications Facility, PCB NGO Delegation 
Natalie Siniora, World AIDS Campaign 

 


