นโยบายสาหรั บผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชน
นโยบายนี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
 เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ที่มลู นิธิวนั สกายให้ การ
ช่วยเหลือ ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่
 เพื่อรักษาข้ อมูลส่วนตัวของผู้รับบริ การ
 เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ กบั เด็ก/ผู้ได้ รับการ
ช่วยเหลือ

 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทกุ รูปแบบจาก
สื่อมวลชนและผู้เยี่ยมเยือนอื่น ๆ
 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับสื่อมวลชน ผู้มา
เยี่ยมเยือนและตัวองค์กรเอง

นโยบายปกป้องคุ้ม ครองเด็กของมูล นิธิ วันสกาย มี ผลบังคับใช้ กับ ผู้ใหญ่ ทุกคนที่ ท างานกับเด็กโดยตรง โดยรวมถึ ง
เจ้ าหน้ าที่ อาสาสมัคร ผู้สอน และผู้บริจาค (ในกรณีที่เกี่ยวข้ อง) ที่มีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กโดยตรง
ผู้เยี่ยมเยือนทุกคน จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อ 3.6 ของ นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของมูลนิธิวันสกาย
แม้ วา่ บุคคลเหล่านันจะมิ
้ ได้ ทางานกับเด็กโดยตรงก็ตาม มีเนื ้อหาดังนี ้

“ ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าทีข่ องมูลนิ ธิวนั สกายกอด จับ จูบ หอม หรื อสัมผัสผูเ้ ยาว์ในลักษณะใดๆ ก็ตามทีไ่ ม่เหมาะสม
หรื อถือว่าผิ ดวัฒนธรรม และห้ามมิ ให้มีพฤติกรรมหรื อการแสดงออกใด ๆ ทีส่ ่อเป็ นการล่วงละเมิ ดทางเพศ
นอกจากนีใ้ นระหว่างการทางาน ถ้าจาเป็ นต้องแตะต้องหรื อจับมื อเด็ก ให้ถามความสมัครใจของเด็กก่อนทุกครั ง้
เพือ่ ป้ องกันการเข้าใจผิ ดทีอ่ าจเกิ ดขึ้นได้ ”
อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมเยือนควรตระหนักว่าตนมิได้ สนิทสนมกับเด็กมาแต่เดิม ซึง่ ต่างจากเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายที่
คุ้นเคยกับเด็กและได้ ใช้ เวลาสร้ างความไว้ วางใจกับเด็กพอสมควรแล้ ว นอกจากนี เ้ จ้ าหน้ าที่ ของมูลนิธิ วันสกายยังได้ รับการ
ฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกปี เพื่อให้ ทราบปั ญ หาที่มกั เกิดขึ ้นในการทางานด้ านเด็กในประเทศไทย ตลอดจน
ปั ญหาการทางานในพื ้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่นในอาเภอสังขละบุรี
เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิวนั สกายได้ ปลูกฝั งให้ เด็กทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการปกป้องสวัสดิภาพของตนเอง และ
สอนให้ เด็กระมัดระวังอันตรายจากผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก ทังที
้ ่เป็ นคนในพื ้นที่และที่เป็ นชาวต่างชาติซงึ่ อาจ
เป็ นกลุม่ คนที่ต้องการหาผลประโยชน์จากเด็กกลุม่ เสี่ยง เนื่องจากเด็กมีแนวโน้ มที่จะไว้ ใจชาวต่างชาติมากเกินไป
ดังนัน้ ผู้เยี่ยมเยือนทุกคน ต้ องทราบว่าตนควรช่วยแนะนาให้ เด็กรู้จกั ระวังตัวจากอันตรายดังกล่าว โดยจะไม่ทาตัวสนิท
สนมกับเด็กมากเกินไป แม้ จะกระทาไปโดยไม่ได้ มีเจตนาร้ ายก็ตาม ตัวอย่างเช่น การที่ผ้ เู ยี่ยมเยือนกอด อุ้ม หรื อคลอเคลียเด็ก
อาจไม่สอดคล้ องกับการที่มลู นิธิฯ และเจ้ าหน้ าที่ของเราพยายามปลูกฝั งเด็กให้ ระวังตัวและไม่วางใจใกล้ ชิดกับคนทัว่ ไป และการ
แสดงพฤติกรรมที่สนิทสนมเกินไปอาจทาให้ เด็กสับสนกับสิ่งที่ทางมูลนิธิฯเตือนให้ ระวังอยู่เสมอได้ นอกจากนี ้แล้ วผู้เยี่ยมเยือน
ต้ องเข้ าใจว่าตนแทบจะไม่ทราบหรื อเข้ าใจภูมิหลังหรื อปั ญหาที่เด็กแต่ละคนประสบมา จึงไม่ควรแสดงออกอย่างเกินพอดี

ข้ อกาหนด
1. การสัมภาษณ์ เด็กและผู้ใหญ่
เรื่ องราวของบุคคลที่นามาใช้ เผยแพร่ ควรเป็ นเพียงส่วนประกอบหนึง่ ในภาพรวมของเนื ้อหาทีเ่ กี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ แต่ไม่
ควรเป็ นประเด็นหลักของบทความนัน้ ๆ นอกจากนี ้ผู้ถกู สัมภาษณ์ทกุ คนจะได้ รับทราบวัตถุประสงค์ของบทความสัมภาษณ์นนั ้ ๆ
อย่างละเอียดจากเจ้ าหน้ าทีข่ องมูลนิธิฯ
1.1 ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บริ หารของมูลนิธิวนั สกายก่อนจะทาการสัมภาษณ์ใด ๆ เสมอ
1.2 ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ อยูด่ ้ วยตลอดเวลาระหว่างการสัมภาษณ์
1.3 ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ให้ สมั ภาษณ์ก่อนเสมอ และผู้ให้ สมั ภาษณ์จะต้ องทราบความเป็ นมาและวัตถุประสงค์ของการนา
ข้ อมูลไปใช้ ก่อนทีจ่ ะให้ อนุญาตสัมภาษณ์ทกุ ครัง้
1.4 เด็กมีอานาจตัดสินใจว่าต้ องการให้ สมั ภาษณ์หรื อไม่ และสามารถยุติการให้ สมั ภาษณ์ได้ ทกุ เมื่อ
1.5 ขันตอนการสั
้
มภาษณ์และการเก็บข้ อมูลจะต้ องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก / ผู้ได้ รับการช่วยเหลือเป็ นหลัก และจะต้ อง
ไม่ทาให้ ผ้ ถู กู สัมภาษณ์เกิดความบอบช ้าไม่วา่ ทางร่างกายหรื อจิตใจใด ๆ ทังสิ
้ ้น
1.6 ต้ องไม่ใช้ ชื่อจริ งไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ทังนี
้ ้เพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวของบุคคลนัน้ ๆ
1.7 ต้ องไม่สมั ภาษณ์เหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการคุ้มครองเด็ก
2. การถ่ ายภาพ
2.1 ต้ องขออนุญาตเด็ก/ผู้ใหญ่แต่ละคน ก่อนจะถ่ายภาพทุกครัง้
2.2 ไม่ถ่ายรูปเด็กหรื อผู้ใหญ่ที่อยูใ่ นสภาพเปลือยเปล่า หรื อเด็กที่อยูใ่ นสภาพบอบช ้าทางร่างกายหรื อจิตใจ หรื ออยูใ่ นสถานการณ์
เลวร้ ายอื่น ๆ (เช่น ร้ องไห้ หวาดกลัว หรื อทางานขายบริ การ) มาใช้ โดยเด็ดขาด
2.3 เด็กหรื อผู้ใหญ่จะต้ องทราบล่วงหน้ าถ้ าจะมีการเยี่ยมเยือน ตลอดจนเหตุผลที่ต้องมีสอื่ มวลชนเข้ ามาร่วมเยีย่ มเยือนครัง้ นัน้ ๆ
ก่อนที่จะอนุญาตให้ ถ่ายภาพ
3. การเยี่ยมเยือนชุมชนร่ วมกับมูลนิธิวนั สกาย
3.1 ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้บริ หารของมูลนิธิวนั สกายก่อนจะเข้ าเยี่ยมเยือนทุกครัง้ และห้ ามไม่ให้ ทาการสัมภาษณ์ ใด ๆ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้บริ หารมูลนิธิฯ เสียก่อน
3.2 เด็กและผู้ใหญ่ต้องทราบและอนุญาตก่อนทีจ่ ะมีการถ่ายทาหรื อบันทึกภาพและเสียง ถ่ายภาพ หรื อถามคาถามใด ๆ ทุกครัง้
3.3 ไม่ถามคาถามเกี่ยวกับการติดเชื ้อเอชไอวี การทารุณกรรมทางเพศหรื อทางร่างกาย การใช้ ยาเสพติด หรื อประเด็นอื่นใดที่อาจ
ทาให้ บคุ คลที่ถกู ถามรู้สกึ ว่าตนเองถูกละเมิดหรื อคุกคาม
3.4 เจ้ าหน้ าที่ของมูลนิธิฯ จะต้ องอยูร่ ่วมในการเยี่ยมเยือนแต่ละครัง้ ตลอดเวลา และมีสทิ ธิ์ทจี่ ะยุตกิ ารเยี่ยมเยือนได้ ทกุ เมื่อเพื่อ
คุ้มครองเด็กหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3.5 ห้ ามมิให้ ผ้ มู าเยี่ยมเยือนให้ เงินหรื อของบริ จาคใด ๆ ก็ตามกับครอบครัวหรื อตัวเด็กเองโดยตรง
3.6 มูลนิธิวนั สกายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีเกิดความเสียหายหรื อสูญหายต่อทรัพย์สนิ ระหว่างการเยีย่ มเยือนหรื อลงพื ้นที่
ข้ าพเจ้ ารับทราบข้ อกาหนดข้ างต้ นและยินดีปฏิบตั ิตามนโยบายสาหรับผู้เยี่ยมเยือน
และสือ่ มวลชนของมูลนิธิวนั สกายตลอดเวลาที่เข้ าเยี่ยมเยือนกับมูลนิธิฯ
ลายเซ็น ………………………………………..
ชื่อ…………………………………………………
อีเมล์ ……………………………………………… องค์กร…………………………………… วันที่……/……../……
ขอบคุณที่ปฏิบตั ิตามนโยบายของมูลนิธิวนั สกาย

