บทสรุป จากงานประชุม SEAMS ครังที
้ ่ 15
วันที่ 15 – 19 เมษายน 2013 ณ ประเทศสิงค์โปร์
ผูแ้ ทน 33 ท่าน จากคณะนักบวช 24 คณะ ทัวเอเชี
่ ยมาชุมนุมกัน เพื่อการประชุม SEAMS ครัง้
ั หาการค้า มนุ ษ ย์ การประชุม เชิง ปฏิบ ัติ การเปิ ด โอกาสในการแลกเปลี่ย น
ที่ 15 ซึ่ง มุ่ ง เน้ น ป ญ
ประสบการณ์ร่วมกัน และรับ ฟงั ประสบการณ์จ ากผู้เชี่ยวชาญในมุม มองด้า นสังคมวิทยา กฎหมาย
การเมือ ง และเทววิท ยา นอกจากการได้ต ระหนัก ว่า สัด ส่ ว นของการค้า มนุ ษ ย์ท่ีเ พิ่ม ขึ้น ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เกีย่ วข้องกับการค้าแรงงานแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมยังมีโอกาสได้รบั ฟงั และภาวนาร่วมกับหญิง
โสเภณีจากถนนเกลัง ซึ่งเป็นแหล่งเสื่อมโทรมอีกด้วย
ในการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีค วามเชื่อมันว่
่ า เราไม่สามารถแก้ปญั หาการค้ามนุ ษย์โดย
ลาพังได้ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือทีก่ ว้างขวางขึน้
การประชุม SEAMS ครัง้ ที่ 15 นี้ จึงมีแผนปฏิบตั กิ ารดังต่อไปนี้
ก.) เพิม่ ความร่วมมือระหว่างคณะ การประชุม และองค์กรฆราวาลในภูมภิ าคให้มากขึน้
1. จัดตัง้ ฐานข้อมูลองค์กร และผูท้ างานเกี่ยวข้องกับปญั หาการค้ามนุ ษย์ (Sanjay, FI เป็ น
ผูจ้ ดั ทา และส่งต่อในการประชุม SEAMS ครัง้ ที่ 16) และขยายความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็ นผูซ้ ้อื
และเป็นแหล่งการค้ามนุษย์
2. แต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานจากการประชุมแต่ละครัง้ ในการติดตามข้อแนะนาที่เกิดขึ้นในการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ และเพิม่ เติม ข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั (M’sia จากสิงคโปร์, John Wong จาก
บรูไน, Sr Antonia จากอินโดนีเซีย , Sr Francoise จากไทย, Fr Marlo จากฟิ ลปิ ปิ นส์, Fr Tran จาก
เวียดนาม, Sr Margaret จากเมียนมาร์ และFr In Don จากเขมร)
3. ทบทวนความคืบหน้ าในการดาเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร SEAMS ครัง้ ถัดไป
(กรรมการชุดต่อไป ได้แก่ ประเทศไทย)
4. เพิม่ ความร่วมมือระหว่างองค์กรฆราวาสในคณะต่าง ๆ
5. แลกเปลี่ย นข้อ มู ล และทรัพ ยากร ในการเริ่ม ต้น การประชุ ม ที่ฟิ ลิป ปิ น ส์จ ะเป็ น ผู้ส่ ง
สื่อการศึกษาให้แก่ผปู้ ระสานงานทุกคน (ดังที่ได้แต่งตัง้ ในการประชุม SEAMS ครัง้ ที่ 15) (สิ้นสุดลงใน
เดือนพฤษภาคม)
6. ให้ Franciscans International (FI) มีหน้าที่ในการประสานงานการสนับสนุ น และฝึ กอบรม
(Sr Mary Soh, FMM)
ข.) สร้างความเข้มแข็งในการทางานภายในคณะ และการประชุม
1. ถ่ายทอดความรูท้ ไ่ี ด้จากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกลับไปสู่คณะนักบวชและการประชุมอื่น ๆ
2. เพิม่ ความตระหนักในระหว่างพระสังฆราชและพระสงฆ์สงั ฆมณฑล
3. พัฒนาเครือข่ายอาชีพ (นักกฎหมายคาทอลิก นักธุรกิจ นักสื่อสารมวลชน เป็นต้น)
4. มอบหมายให้เขตวัด และสถาบันทีด่ าเนินการโดยคณะนักบวช

5. สร้างความตระหนักในโรงเรียนและเยาวชน
6. ส่งเสริมการศึกษา
7. ส่งเสริมให้คณะนักบวชชายเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้
8. เสริมสร้างการอบรมนักบวชให้เข้มแข็ง ในเรื่องสิทธิมนุษยชน
9. ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน NGOs รวมถึงผูน้ ับถือความเชื่ออื่น และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องใน
รัฐบาล
10. หาทีพ่ กั พิงสาหรับเหยื่อการค้ามนุษย์
หยุดประณามและตราหน้าคนทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์ เราสัญญาว่า จะเคารพศักดิ ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และอัตลักษณ์ของแต่ละคนทีเ่ ราติดต่อด้วย “ท่านทาสิง่ ใดต่อพี่น้องผูต้ ่ าต้อยที่สุดของเราคน
หนึ่ง ท่านก็ทาสิง่ นัน้ ต่อเรา” (มธ 25:40)

