Executive Report
TEC ไดเริ่มการประเมินผลทีส่ อดคลองกัน 5 ตัว
เกีย่ วกับการชวยเหลือระดับนานาชาติที่มีตอสึนามิ เรือ่ งนีก่ เ็ ปนหนึง่ ใน 5 ของการประเมินผล
จุดประสงคของการประเมินผลคือ เพือ่ พิจารณาผลของการชวยเหลือสึนามิ
ลําดับแรกบทบาทของผูท ํางานจากนานาชาติบนศักยภาพของทองถิน่ และแหงชาติทมี่ ีตอการบรรเทา
ทุกขและการฟน ฟู และการลดความเสีย่ ง TOR ไดแจกแจงออกมาเปน 6 จุดประสงคดังตอไปนี้
• ประเมินศักยภาพของทองถิน่ และระดับชาติไดเปลี่ยนอยางไร
เนือ่ งมาจากผลลัพธจากการชวยเหลือสึนามิ
• ประเมินวาผูดําเนินงานจากนานาชาติที่เขาไปมีสวนเกีย่ วของกับศักยภาพของทองถิ่
นและระดับชาติในการใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขและการฟน ฟูดําเนินการไดดีแ
คไหน
• ประเมินวาทัง้ ความตัง้ ใจและความไมไดตั้งใจไดเปลี่ยนแปลงศักยภาพของทองถิน่ แ
ละระดับชาติ ซึ่งเปนผลมาจากการชวยเหลือสึนามิโดยผูดําเนินงานนานาชาติ
• ประเมินขอบเขตวาโปรแกรมใดของ การเปลี่ยนแปลง / การลดความเสี่ยง /
การฟน ฟู ทีไ่ ดมีการวางแผนและดําเนินการ
มีความเปนไปไดวาจะมีอิทธิพลตอศักยภาพในทองถิ่นและระดับชาติ
• บทเรียนทีไ่ ดกลั่นกรองมาจากการเรียนรูส ําหรับความพยายามในการสรางความเข
มแข็งใหกับศักยภาพของทองถิน่ และระดับชาติสําหรับการตอบสนองและการฟน ฟูวิ
กฤตการณในอนาคต
• มั่นใจไดวา ทัง้ หมดขางตนมีการประเมินและเนนไปทีค่ วามแตกตางของเพศและประ
สบการณที่หลากหลายของผูห ญิงและผูชาย
งานภาคสนามทีด่ ําเนินการในระหวางกลางเดือนกันยายนและกลางเดือนพฤศจิกายน 2005
ใน 4 ประเทศทีไ่ ดรับผลกระทบ อินโดนีเซีย ศรีลังกา มัลดีฟ และประเทศไทย
มีทมี จากคณะทีป่ รึกษานานาชาติ 3 ทีไ่ ดทําการศึกษาทัง้ 4 ประเทศ
พรอมกับความชวยเหลือเพิม่ เติมจาก ทีป่ รึกษาแหงชาติมัลดีฟ (Maldives National consultants)
ทีไ่ ดสนับสนุนกระบวนการทํางานในอินโดนีเซีย ศรีลังกา และประเทศไทย ในขณะทีเ่ จาหนาทีจ่ าก
Care Society สนับสนุนการศึกษาในมัลดีฟ
การสํารวจโครงสรางในมุมมองของผูอ างสิทธิไดจัดทําขึ้นใน อาเจะห (อินโดนีเซีย) และศรีลังกา

สําหรับจุดประสงคของการประเมินผลนี้ คําวา “ศักยภาพ” ไดถูกขยายเปนหลาย ๆ
ความหมาย เชน มีความหมายมากกวาทักษะทางดานเทคนิค
นอกจากนัน้ ยังรวมถึงความสามารถในการเขาถึงการบริการและโปรแกรม มีอิทธิพลและตั้งนโยบาย
และการฟน ฟูในระยะยาว และระเบียบวาระการกอสรางสิง่ ตาง ๆ ใหม
และเพือ่ เปดและใชพนื้ ทีใ่ นการรักษาผูถ อื หนาทีใ่ นทุกระดับใหสามารถชีแจงได
รวมถึงกระบวนการวาผลลัพธใดที่บรรลุผลสําเร็จ การมีสวนรวมอยางชัดเจน การปรึกษา
และการแบงปนขอมูล
การประเมินผลไมไดมีความพยายามในการประเมินผลการทํางานขององคกรใดองคกรหนึง่ แตเนนไ
ปทีผ่ ลกระทบโดยรวมและดึงบทเรียนมาจากการชวยเหลือโดยรวมทัง้ หมด
ทีมไดตระหนักวามีความหลากหลายอยางกวางขวางในผลงานและมีหลาย ๆ
ตัวอยางทีอ่ าจจะมีขอยกเวนในการเฝาสังเกตการณแนวโนมทัว่ ๆ ไป
ศักยภาพในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
ในระดับประเทศ ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดการการชวยเหลือ
โดยดึงจากโครงสรางและแผนงานทีไ่ ดมีการเตรียมอยางดี ในอินโดนีเซียและศรีลังกา
การชวยเหลือไดเกิดความเสียหายเนือ่ งจากขาดการประสานกันระหวางรัฐบาลทีม่ ีอยู
ในขณะทีใ่ นมัลดีฟมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในเบื้องตนของการชวยเหลือ
แตตอมาบางขาดตัวแทนของชุมชนทีอ่ ยูหา งไกลออกไป ในทัง้ 4
ประเทศแนวโนมแบบนั้นมุง ไปสูการควบคุมทีร่ วมอยูต รงศูนยกลางมากเกินไปเปนเหตุใหเกิดความย
ากลําบากในความสัมพันธตอองคกรบริหารสวนทองถิน่
ศักยภาพของประเทศสําหรับการเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดทําใหแข็งแ
กรงขึ้นโดยองคกรนานาชาติ โดยเฉพาะในศรีลังกา มัลดีฟ และประเทศไทย ในอินโดนีเซีย
ประเทศเริม่ แรกเขาไปมีความสําคัญในการพัฒนาในนโยบายแหงชาติและศักยภาพของประเทศ
ซึ่งยังไมไดรับการพิสูจน ทัง้ ภูมิภาค
กลุมนานาชาติมีบทบาททีเ่ ปนประโยชนในการเพิม่ ความเขาใจในประเทศเกีย่ วกับสิทธิและสิทธิโดยช
อบธรรมของผูทตี่ องยายถิน่ ฐานภายใน แมวา จะไมเสมอไปที่มาพรอมกับผลจากความปรารถนา
แตการปฏิสัมพันธของรัฐบาลสวนทองถิน่ และระดับชาติยังคงเปนปญหา
ผลลัพธท่ไี ดมีดานบวกนอยกวาในระดับชุมชน
การประเมินผลพบวากรรมสิทธิใ์ นทองถิน่ ของการชวยเหลือสึนามิไดถูกทําใหออนแอลงและศักยภาพ

ทองถิ่นบางอยางถูกทําใหมีความเสีย่ งมากขึ้นโดยการชวยเหลือในภัยพิบัติ
จากการสํารวจในศรีลังกาแสดงวาแมวา โดยทัว่ ๆ ไปการชวยเหลือในชวงเริม่ ตนจัดอยูในระดับบวก
แตก็ลดลงเมือ่ เวลาผานไป ปญหาทีเ่ กี่ยวของกับศักยภาพคือ
การแสดงใหเห็นโดยสิง่ ทีไ่ ดมาวามีเพียงแคเกือบ 20%
เทานัน้ ของผูถ ือสิทธิเรียกรองไดรับความพอใจในวิถีทางทีท่ ักษะของตนเองไดถูกใชไป
ในขณะทีเ่ กือบครึ่งพบวาการมีสวนเกีย่ วของในเรือ่ งนี้ คอนขางจะไมพอใจหรือแยกวา
การสํารวจยังไดแสดงถึงความคิดในการขาดความยุติธรรมในการชวยเหลือ
ครัวเรือนทีม่ ีผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวและครัวเรือนทีย่ ากจนกวาคือคนทีเ่ สียเปรียบมากทีส่ ุด
ในขณะทีค่ นทีม่ ีปากมีเสียงกวาก็ไดรับผลประโยชนมากกวา
แนวโนมนีด้ ูเหมือนวาจะเพิม่ ขึ้นอยางคอยเปนคอยไป
มีการใหความชวยเหลือตอชนกลุม นอยในระหวางชวงเวลาบรรเทาทุกข
แตก็ไดรับการแจงรายละเอียดนอยและรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับสิทธิของชนกลุม นอย
และมีความสามารถนอยกวาในการเขาไปถึงบริการทีใ่ ชรวมกัน
พวกเขาไดถกู มองขามไปในระยะการฟน ฟูและในระยะกอสรางสิง่ ตาง ๆ ใหม
ความตองการพิเศษของพวกเขาและการตองระงับความรูสึกตองการบทบาทและกลยุทธการชวยเหลื
อทีม่ ากกวานี้
ผูหญิงไดลงความพอใจไวในระดับต่ําในเรื่องการชวยเหลือทัว่ ไปมากกวาผูชาย
(ในศรีลังกานอยทีส่ ุด)
อาจสงผลสะทอนถึงการขาดความสนใจในการชวยเหลือในประเด็นของการคุมครอง
มีความสําเร็จทีช่ ัดเจนในเรือ่ งนีแ้ ตโดยทัว่ ๆ ไป
องคกรสากลไดทํานอยกวาทีพ่ วกเขาควรทําในการคุม ครองผูหญิง ทีเ่ สี่ยงทีส่ ุด คือ
คนทีถ่ ูกทําใหเปนกลุม นอยโดยปจจัยทีแ่ ตกตางกันหลาย ๆ อยางในครั้งเดียว
โดยเฉพาะความขัดแยง และผูหญิงทีอ่ ยูในคายดวยเชนกัน
ผูหญิงทีม่ ีทรัพยสินเพียงเล็กนอยกอนสึนามิมีแนวโนมวาจะไดรับการชดเชยทีน่ อ ยกวาผูชายทีม่ ีทรัพ
ยสินอยูม ากแลว นีเ่ ปนความจริงโดยเฉพาะในกรณีของการสนับสนุนดานอาชีพ
ภายใตปญหาในระดับชุมชนคือ การขาดการเขามามีสวนเกีย่ วของในระยะแรก ๆ
ในฐานชุมชนและ NGO ทองถิน่ (CBOs และ NGOs)
หลายๆองคกรนีไ้ ดมีบทบาทหลักในชวงระยะเวลาการคนหาและกูภ ัยแตถูกกันเปนชนกลุม นอยในชว
งกระบวนการบรรเทาทุกข ความสัมพันธไดกลายเปนความตึงเครียด

หรือศักยภาพถูกทําใหออนแอลง
โดยเวลาทีอ่ งคกรไดมองหาความรวมมือในชวงระยะการบรรเทาทุกข
หนึง่ ในดานทีป่ ระสบความสําเร็จทีส่ ุดของการชวยเหลือ คือการใหเงิน
ทําใหชุมชนและแตละคนมีทางเลือกทีใ่ หญกวาการรับการแจกจายวัสดุตาง ๆ
จากการสํารวจในอาเจะห 90% ของคนทีถ่ ูกสํารวจรูสึกวาเงินดีกวาอาหารหรือสิ่งของชวยเหลืออื่น ๆ
ในหมูผ ูถกู สํารวจในศรีลังกา สวนใหญ (53%) ตองการเงินมากกวาสิ่งของ ซึง่ ถูกสนับสนุนอีก 12%
ทีร่ ูสึกวาเงินทําใหพวกเขาสามารถซือ้ ของทีต่ นตองการได

ประเด็นการชวยเหลือจากนานาชาติ
ในดานทีเ่ ฉพาะเจาะจงของการชวยเหลือทีไ่ ดทําใหศักยภาพในทองถิน่ ออนแอลง รวมถึง
“การขโมย” เจาหนาทีจ่ ากองคกรอื่น ๆ โดยเฉพาะ NGOs
ทองถิ่นและภาระหนักทีต่ องการสําหรับการรายงาน
มีการเนนย้ํามากเกินไปในเรือ่ งความเร็วและประวัติ นําไปสูความไมจําเปน
และความเปลาประโยชนในการใชเจาหนาทีท่ มี่ ีความชํานาญ หลายๆคนนัน้ มีประสบการณตรงนอย
และโดยเฉพาะขอในการจัดการกับโครงสรางทางสังคมทีม่ ีความซับซอนสูงของชุมชนในภูมิภาค
ในดานโครงสรางนีส้ ะทอนถึงการประเมินการทีต่ ่ําในศักยภาพของทองถิน่ ซึง่ คือโดยทัว่ ๆ
ไปในการจัดการกับปญหาทีเ่ รงดวนทีส่ ุด สิ่งทีไ่ ดในทัง้ 4
ประเทศแสดงใหเห็นวากิจกรรมดานการชวยเหลือชีวิตสวนใหญไดดําเนินการโดยชุมชนทองถิน่ กอน
การมาถึงของหนวยชวยเหลือแหงชาติและนานาชาติ
พวกเขาตองการสนับสนุนในการสานตอไปในขั้นการฟน ฟู
ความผิดพลาดเริ่มแรกในการพัฒนาการสนับสนุนความสัมพันธมีการประนีประนอมในควา
มมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการชวยเหลือจากนานาชาติในระยะยาว
โดยการประพฤติตัวเหมือนวาถาหากพวกเขาไดรับการชวยชีวิตยาวนานหลังจากระยะนัน้ ในการชวย
เหลือไดจบลง องคกรนานาชาติไดทําลายการรับรองสําหรับศักยภาพในทองถิน่ ลง
และทําใหการฟน ฟูระยะยาวมีความยากลําบากมากขึ้นอีก
เปนเรือ่ งยากในการหาความสมดุลทีตรงจุดระหวางการสงการบรรเทาทุกขไปในทันทีทันใดกับการเข
าไปมีสว นเกีย่ วของในศักยภาพของทองถิน่

แตในกรณีนอี้ งคกรนานาชาติไดเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วเกินไป
อาจจะเปนเพราะวาความกดดันอยางยิง่ ในการตองใชเงินอยางรวดเร็ว
สรุป
ศักยภาพไมสามารถถูกแยกจากประเด็นของอํานาจได
สังคมทีก่ อ เกิดผลในการจัดการสถานการณของตนเองในความไมยุติธรรมและการแบงแยกชนกลุมน
อยคอนขางจะสามารถจัดการไดดีกับภัยพิบัติ
ศักยภาพของทองถิ่นไมไดหมายความแควาการนําการชวยเหลือมาใหแตมีบทบาทในระยะยาวในกา
รบรรเทาภัยพิบัติ แตนไี้ มใชเรื่องงายๆ ในหลายๆประเทศที่มปี ญหารุนแรงในการแบงแยกทางสังคม
และแมแตความขัดแยง การสรางศักยภาพในสังคมแบบนัน้ ไมงา ยในการสนับสนุนโครงสรางสถาบัน
แตมีความซับซอนมากของกระบวนการดานการเมืองเขามาเกีย่ วของในการใหอํานาจผูทยี่ ากจนมาก
และคนทีถ่ ูกกีดกัน ดังนัน้ เมือ่ เกิดภัยพิบัติ พวกเขาตองสามารถเรียกรองในชุมชนของตน
เจาหนาทีใ่ นทองถิน่ และรัฐบาลระดับประเทศได
จากความเชือ่ นี้ การชวยเหลือสึนามิจะตองไดรับการประเมิน
ไมเฉพาะในดานของการนําสิ่งของและบริการไปให
แตยังมีดานทีว่ าไดสนับสนุนศักยภาพทองถิน่ บางหรือไม โดยเฉพาะในหมูช นกลุม นอย
แตนี้ไมไดมีการบันทึกไวเสมอไป
และบอยไปทีเ่ กิดผลกระทบตอสังคมจากการชวยเหลือเปนสิง่ ทีไ่ มมีใครทราบ
แมแตตอองคกรทีเ่ ปนเหตุใหเกิดก็ตาม
ศักยภาพทีเ่ ขมแข็งควรจะไดรับการตระหนักใหมากกวานีเ้ หมือนกับวาเปนประเด็นในนัน้ อยูแ ลว
ความสําคัญของชนิดของศักยภาพทีม่ ีความเขมแข็งของการมีสวนรวม คือ
นัน่ ไดแสดงถึงการเขาใกลความยัง่ ยืนมากกวาในการตอบสนองตอภัยพิบัติ
ประโยชนไดมาจากผลระยะยาวในการบรรเทาและปองกันภัยพิบัติ
เชนเดียวกับจากการจัดการความตองการอยางทันทีทนั ใด
ความสําคัญของศักยภาพทีเ่ ขมแข็งไดมีการรับรูในการแนะแนวหลักการสําหรับการชวยเหลื
อดานมนุษยธรรม แมวา ไมชัดเจนมากพอทีจ่ ะเชื่อมโยงกับการบรรเทาภัยพิบัติ
การประเมินผลไดเนนไปทีค่ วามไมสอดคลองกันระหวางนโยบายของรัฐในดานของผูดําเนินการดาน
มนุษยธรรมนานาชาติ และการปฏิบัติงานจริงในดานของการปฏิบัติงานโดยตรง
การมีสวนรวมกับศักยภาพทองถิน่ และการมีสวนรวมในชุมชน
เมื่อระบบชวยเหลืออยูภายใตแรงกดดันในสถานการณวิกฤติ

ความเรงดวนในการสงบริการเหนือกวาสิ่งอื่นใด
การชวยเหลือสึนามิอาจจะเปนตัวอยางทีช่ ัดเจนอยางยิง่ ก็ได
อยางแนนอน มีแรงกดดันมากสําหรับ “ผลลัพธ” จากสํานักงานใหญขององคกรนานาชาติ
แตแมแตในระหวางเจาหนาทีใ่ นพืน้ ที่
ก็มแี นวโนมทัว่ ไปในการประเมินการศักยภาพทองถิน่ ต่ําไปและใหความสําคัญในการขนสงความชวย
เหลือจากภายนอกเขามามากเกินไป นีเ้ ปนกระบวนการทีช่ วยยืนยันอีกครั้งดวยตัวของมันเอง
ในการเพิกเฉยตอศักยภาพทองถิน่
บทบาทของการชวยเหลือจากภายนอกทัง้ หมดถูกทําใหดูเหมือนวามีความสําคัญมากกวา
ยังมีความชวยเหลือจากภายนอกเขามามากเทาไหรศักยภาพทองถิน่ ก็ถูกประเมินต่ําไปมากเทานัน้
อุปสรรคคือ ไดมีการเริม่ ตนในทางนัน้ แลว
ความสัมพันธและกลยุทธก็ตกไปสูการพัฒนาทีเ่ ปนดานบวกมากกวาในชวงระยะการฟน ฟู
การชวยเหลือไดหยุดอยูท ี่ประมาณ 6 เดือน และในกรณีของภัยพิบัติสึนามิกเ็ ปนเชนนัน้
มีความจําเปนตองคิดใหมเกี่ยวกับเปาหมายตอนสิน้ สุดในการชวยเหลือดานมนุษยธรรม
และเคลื่อนจากการขนสงบริการสูโ ครงสรางอํานาจศักยภาพหรือ
อีกคําพูดทีว่ าเปลี่ยนจากทีเ่ นนไปทีก่ ารนําไปใหสูการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก
สาระสําคัญ
ทีมประเมินผลไดแจกแจงกุญแจสําคัญ 3
อยางสําหรับความสนใจของผูดําเนินงานนานาชาติ ทัง้ หมดเกีย่ วกับมาตรฐานสากลทีม่ ีอยูแลว
แตบนพืน้ ฐานของการประเมินผลครั้งนีแ้ สดงถึงจุดทีท่ ี่การชวยเหลือสึนามิมจี ุดออนในการปฏิบัติ
• การมีสว นเกีย่ วของกับศักยภาพทองถิ่นและแหงชาติ
นีร้ วมถึงความสามารถในการรับรูและแยกแยะศักยภาพทองถิ่นและความตองการในการรว
มชุมชนทองถิน่ ในการวางแผนและการตัดสินใจผานการมีสวนรวมและการปรึกษา
และสัญญาในการสืบตอการตัดสินใจในสวนทีเ่ ปนไปได
• สนใจตอความไมเสมอภาคในสังคม การถูกกีดกันออก และระบบชนชัน้
ศักยภาพควรจะไดรับการกําหนดอยางชัดเจนในความสัมพันธตอไมเฉพาะทักษะและการอ
บรมแตตองใหอํานาจคนยากจนและชนกลุมนอยดวยเชนกัน
ศักยภาพของชุมชนในการตอตาน ภัยพิบัติเปนเรือ่ งละเอียดออนตอสิ่งนี้
รวมถึงไมงา ยในการจําแนกกลุมเหลานัน้ ออกมาแตใหมั่นใจวา
โดยเฉพาะเสียงของพวกเขาจะไดถกู รับฟงในการตัดสินใจ

•

การสนับสนุนตอสภาพแวดลอมและสภาวะแวดลอมที่มีอํานาจ
ชนกลุม นอยตองปรับปรุงตําแหนงของตนในการเชือ่ มสัมพันธกบั ชุมชน
และชุมชนในการสัมพันธตออําเภอและผูบริหารประเทศ
พืน้ ฐานสําหรับกระบวนการนีค้ ือใหอํานาจสนับสนุนผานกลยุทธการจัดการขอมูลและควา
มเขมแข็งสูการมีเหตุมีผล การทําการพิสูจนใหเห็นก็เปนสวนประกอบทีส่ ําคัญดวยเชนกัน
แตควรจะอยูบนพืน้ ฐานของการยกระดับศักยภาพทองถิ่นมากกวา
การแทรกแซงจากภายนอก

คําแนะนํา
สําหรับคําแนะนําในแตละประเทศ
กรุณาอางอิงรายงานการวิเคราะหแตละประเทศทีแ่ สดงอยูใ นอางอิง
สาระสําคัญขางตนไดสรุปมาเปนคําแนะนําดังตอไปนี้ สําหรับองคกรนานาชาติ
คําแนะนำทีส่ ําคัญ
การพูดคุยเกีย่ วกับในดานกวางในระดับโลกควรจะเริม่ ตนในการจัดการกับความตองการสํา
หรับการปรับหลักการเบือ้ งตนดานมนุษยธรรมใหมโดยตั้งอยูบ นหลักการทีว่ า ความเปนเจาของในกา
รชวยเหลือดานมนุษยธรรมควรจะอาศัยใน ผูม ีสิทธิเรียกรอง
หมายความวาการเปลียนจากการเนนไปทีก่ ารนําไปใหสูการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก
การพูดคุยนัน้ หวังวาจะไดอํานวยความสะดวกในการดําเนินในคําแนะนําดังตอไปนี้

คําแนะนําที่ 1 : มีสวนรวมในศักยภาพทองถิ่นและแหงชาติ
• องคกรนานาชาติควรเตรียมตัวลวงหนาสําหรับปญหาของการขยายสวนทีไ่ มงา ยโด
ยการแจกแจงทรัพยากร
แตโดยการทําใหระบบและการปฏิบัติของตนมีความเหมาะสมเชนกันสําหรับการเพิ่
มการมีสวนรวมใหมากทีส่ ุดของชาวบานทองถิน่ และรัฐบาลแหงชาติ

• พวกเขาควรวางแผนในการเปลี่ยนไปสูว ิธกี ารทํางานรวมกันมากขึน้ ในระหวาง
“ภัยพิบัติขนาดใหญ” เพือ่ มัน่ ใจวาพวกเขาไมไดขยายออกเกินกวาความสามารถ
แตควรจะเชื่อมกับคนอื่นและแบงบทบาทกัน
• พวกเขาควรจะมีกลยุทธหนุ สวนอยางชัดเจนและพัฒนาหุน สวนในทองถิน่ ตั้งแตเริ่ม
ตนเพือ่ บรรลุความสําเร็จเพื่อความราบรืน่
ในการเปลีย่ นจากการบรรเทาทุกขสูการฟน ฟู
• พวกเขาควรจะจัดใหมีวิธกี ารสําหรับการทําใหเงินสนับสนุนมีระยะเวลายาวขึน้ แมว
าจากระยะเริม่ แรกของการเขาไป
และควรพินิจพิเคราะหตรวจสอบในรายงานความตองการเพือ่ มั่นใจวาพวกเขาไมได
แบงแยกขัดตอ CBOs
• ขอตกลงทีเ่ ฉพาะเจาะจงและอนุสัญญา ควรจะไดรับการทําขึน้ เพือ่ ปองกัน
“การขโมย” เจาหนาทีเ่ พือ่ มั่นใจวาศักยภาพชุมชนไมไดถูกทําใหออ นแอลง
คําแนะนําที่ 2 : สนใจตอความไมเสมอภาคในสังคม การถูกกีดกัน การแบงชนชัน้
• กลวิธีควรจะไดรับการพัฒนาเพือ่ ใหมั่นใจวาผูห ญิงและชนกลุม นอยสามารถเขาถึงข
อมูลไดเต็มที่
• ผูหญิงทีม่ ีสิทธิเรียกรอง
ควรจะเปนตัวแทนในการตัดสินใจทุกอยางทีส่ งผลตอพวกเขา
• การวางแผนควรตั้งอยูบ นพืน้ ฐานของการสันนิษฐานทีว่ า ความชวยเหลือมีความเป
นไปไดในการไปเสริมความไมเสมอภาคภายในชุมชน เวนเสียแตวา
มีการนําการปฏิบัติที่ไดรับการแกไขแลวมาใช
• การวางแผนควรจะใชประโยชนจากความซับซอนของโครงสรางชุมชนและความตอ
งการทีต่ ามมาสําหรับความรูเ กีย่ วกับสื่อกลางในชุมชนกับอํานาจทีม่ อี ิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ
• การรวมเอาชนกลุม นอยควรจะไดรับการดูแล ในฐานะทีเ่ ปนหลักการเบื้องตน
หรือสิทธิเบื้องตน โดยไมตองคํานึงถึงคาใชจาย
• ความชวยเหลือทีใหควรสอดคลองกับความตองการมากกวาถูกจํากัดเฉพาะที่
ภัยพิบัติ

ในกรณีของสึนามิคนทีไ่ ดรับผลกระทบจากความขัดแยงควรรวมอยูใ นความชวยเหลื
อดวย
คําแนะนําที่ 3 : การสนับสนุนตอสภาพแวดลอมและสภาวะแวดลอมทีม่ ีอํานาจ
• ชุมชนควรจะไดรับการสงเสริมในการพัฒนาแผนของตนเองสําหรับภัยพิบัติ
ในอนาคต
และการไดรับสิ่งของสนับสนุนบนพืน้ ฐานของการจัดสรรอยางเพียงพอจะตองไดรับ
การจัดทําขึ้นสําหรับคนยากจนและชนกลุม นอย
ควรจะขยายขอบเขตไปถึงองคการทางสังคมพลเรือนรวมถึงกลุม ผูหญิง
• รัฐบาลในประเทศในประเทศที่มแี นวโนมในการเกิดภัยพิบัติควรพัฒนาแผนทีค่ ลอบ
คลุมและวิธีการสําหรับการจัดการภัยพิบัติ
รวมถึงการจัดการขอมูลเพื่อใหมนั่ ใจวาชุมชนจะไดรับการแจงขาวอยางเต็มที่ในทุกร
ะยะของการชวยเหลือ
• พวกเขาควรมีแผนไมใชเฉพาะสําหรับการตั้งศูนยกลางในการจัดการการตอบสนอง
ตอภัยพิบัติ แตควรจะสามารถรวมมือกันในระหวางแผนกและระหวางศูนยกลาง
และรัฐบาลทองถิน่
• เหลาผูคนทีช่ วยเหลือภัยพิบัติควรมั่นใจวามีขอมูลอยางเต็มทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมของต
นใหสําหรับผูทไี่ ดรับผลกระทบ โดยเฉพาะในชุมชนทองถิ่น อาจจะรวมถึง
การประกาศขอมูลดานการเงินทีใ่ หและสาธารณะสามารถตรวจสอบบัญชีได
• องคกรควรจะทําใหผูดูแลตรวจตรามีความเขมแข็งและสนับสนุนสือ่ มวลชนในการโ
ปรโมทถึงเหตุและผลผานความเขาใจทีด่ ีกวาของการชวยเหลือและโอกาสสําหรับรั
บฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

