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เสียง ผู้หญิงมี สิทธิ 



FREEDOM 

	 หลกัการของการไม่เลือกปฏิบตัิและความ
เทา่เทียมกนัท่ีมาก่อนกฎหมาย	 เป็นข้อก�าหนดพืน้ฐาน
ของสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนทกุๆฉบบั	สนธิสญัญา
จ�านวนมากได้เน้นอยา่งชดัเจนเพ่ิมเติมวา่สิทธิสตรีควร
จะถกูยดึถือในขอบเขตเดียวกบัสทิธิของผู้ชาย	อยา่งไร
ก็ดี	 สนธิสญัญาเหลา่นีไ้ม่ได้กลา่วถึงความรุนแรงต่อผู้
หญิงโดยตรง

	 ธีมของ	FREEDOM	ฉบบันีม้าในเร่ืองของ	“สทิธิสตรี”	เน่ืองในวนั
สตรีสากล	ซึง่ตรงกบัวนัท่ี	8	มีนาคม	ของทกุปี	ท่ีมีขึน้เพ่ือร�าลกึถงึการตอ่สู้
ของกลุม่ผู้ ใช้แรงงานหญิงท่ีถกูกดข่ีและเลือกปฏิบตัิ	 องค์กรท่ีท�างานด้าน
ผู้หญิงหลายประเทศทัว่โลกได้มีการจดักิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพ่ือให้
มีการเปลี่ยนแปลง	 โดยเฉพาะปัญหาท่ีผู้ ใช้แรงงานได้รับผลกระทบตาม
สถานการณ์ของแตล่ะประเทศ	

เพราะวา่...	งานของผู้หญิงท�าเทา่ไหร่ไมเ่คยหมด
และ	ถกูกดคา่แรง	หรือนา่เบ่ือ	จ�าเจ	ซ�า้ซาก
และ	เราจะเป็นคนแรกท่ีถกูไลอ่อก
และ	รูปร่างหน้าตาส�าคญักวา่ความสามารถ
และ	ถ้าเราถกูขม่ขืน	ก็เป็นความผิดของเรา
และ	ถ้าเราถกูท�าร้ายร่างกาย	ก็เพราะเราแสห่าเร่ืองเอง
และ	ถ้าเราขึน้เสียง	เราก็เป็นอีปากกรรไกร
และ	ถ้าเราชอบ	เซก็ส์	เราก็เป็นคนร่านราคะ
แต	่ถ้าเราไมส่น	ก็กลายเป็นคนทนึทกึ	ตายด้าน
และ	ถ้าเรารักผู้หญิงด้วยกนั	ก็เพราะหา	“ชายแท้”ไมไ่ด้
และ	เม่ือเราถามหมอมากไปหนอ่ย	เราก็เป็นพวกประสาท	ซอกแซก	จกุจิก
และ	ถ้าเราอยากให้มีศนูย์เลีย้งเดก็ในชมุชน	เราก็กลายเป็นคนเหน็แก่ตวั
และ	เม่ือเราลกุขึน้เรียกร้องสทิธิ	ก็เป็นคนก้าวร้าวรุนแรง	“ไมเ่ป็นผู้หญิง”
แต	่พอเราไมต่อ่สู้ 	ก็กลายเป็นพวกเพศออ่นแอเหมือนเดมิ
และ	เม่ือเราอยากแตง่งาน	ก็หาวา่เราจบัผู้ชาย
แต	่พอเราไมย่อมแตง่	ก็หาวา่เรา	“ฝืนธรรมชาต”ิ
และ	เพราะเราคดิหาวิธีคมุก�าเนิดท่ีดียงัไมไ่ด้
ขณะท่ีคดิให้ผู้ชายได้ไปเดนิบนโลกพระจนัทร์
และ	เม่ือถงึเวลาท่ีเราหมดทางแก้ไข	ตดัสนิใจไมอ่ยาก	“ท้อง”
กลบัต้องตกเป็นจ�าเลยรับโทษผิด	เพราะคดิท�าแท้ง
และ...เร่ืองโน้น	เร่ืองนี ้
และด้วยเหตผุลอีกมากมายหลายประการ
เราจงึมาร่วมกบัขบวนการสทิธิสตรี

โดย จ๊อยส์ สตีเว่น

เพรำะว่ำ...เป็นผู้หญิง

	 คณะกรรมการวา่ด้วยการขจดัความรุนแรงตอ่สตรีในทกุรูปแบบได้ถือวา่
การกระท�าความรุนแรงตอ่ผู้หญิงเป็นการเลือกปฏิบตัิ	 ในข้อเสนอทัว่ไปข้อท่ี19	คณะ
กรรมการได้กลา่ววา่
		 “ความรุนแรงระหวา่งเพศ	ซึง่ท�าลายหรือลดคณุคา่ความร่ืนรมย์ของผู้หญิง
ในการใช้สทิธิมนษุยชนและเสรีภาพโดยพืน้ฐานภายใต้กฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไป
หรือภายใต้อนสุญัญาด้านสทิธิมนษุยชน	เป็นการเลือกปฏิบตัภิายในความหมายของ
ข้อท่ี1	ของอนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ
สทิธิและเสรีภาพเหลา่นีป้ระกอบไปด้วย
1.)	สทิธิท่ีจะมีชีวิตอยู่
2.)	สทิธิท่ีจะไมเ่ป็นเหย่ือของการทรมานหรือการปฏิบตัลิงโทษท่ีโหดเหีย้ม	ไร้มนษุยธรรม	
หรือลดคณุคา่
3.)	 สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองโดยเท่าเทียมตามมาตรฐานมนษุยธรรมในช่วงเวลา
ของสงคราม
	ทัง้ระหวา่งประเทศและภายในประเทศ
4.)	สทิธิท่ีจะมีเสรีภาพและความมัน่คงของบคุคล
5.)	สทิธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองอยา่งเทา่เทียมภายใต้กฎหมาย
6.)	สทิธิท่ีจะมีความเทา่เทียมภายในครอบครัว
7.)	สทิธิท่ีจะเข้าถงึมาตรฐานสงูสดุของสขุภาพร่างกายและจิตใจ
8.)	สทิธิท่ีจะได้รับเง่ือนไขการท�างานท่ียตุธิรรมและอ�านวยประโยชน์

ควำมรุนแรงต่อผู้หญิง
เป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ถูกระบุให้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอย่าง

เจาะจง เนื่องมาจากการที่มันละเมิดสิทธิอื่นๆด้วยในเวลาเดียวกัน

FREEDOM แมกกาซีนเสรีภาพโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

ส�าหรับนักรณรงค์และสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

90/24ซอยลาดพร้าว1, ถนนลาดพร้าว, แขวงจอมพลเขตจตุจักร

กรุงเทพฯ10900  

โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754 โทรสาร: 0 2 939 2534 

อีเมล์: info@amnesty.or.th เว็บไซต์: www.amnesty.or.th

เฟสบุค: www.facebook.com/amnestythailand

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร : 
ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล 

บรรณำธิกำร : 
สินีนาฏ เมืองหนู 

กองบรรณำธิกำร : 
ศิรดา เขมานิฏฐาไท, Melanie Kuhn, สุธารี วรรณศิริ, 

ตฤณ ขุมทรัพย์ 

ผู้แปล : 
ศิรดา เขมานิฏฐาไท, พนิณยา มาศรังสรรค์

พิสูจน์อักษร : 
ผกามาส ค�าฉ�่า

ศิลปกรรม : 
ไชยา  โคตรศักดี

>> คุณแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่น?

>> คุณต้องการเห็นประเด็นอะไรใน FREEDOM ฉบับต่อไป?

>> คุณมีภาพหรือบทความที่ต้องการแบ่งปันให้สมาชิกคนอื่นๆ?

>> และสุดท้าย, อย่าลืมเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราที่ www.amnesty.or.th 

    และเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/Amnesty Thailand 

ผู้ประสานงานฝ่ายพฒันาสมาชิกและเครือขา่ย
แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	
90/24	ซอยลาดพร้าว	1,	ถนนลาดพร้าว,
แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรุงเทพฯ	10900	

ส่งทุกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณไปที่ : FREEDOM

“แมกกำซีนเสรีภำพของคุณ” 
 กรุณำแจ้งให้เรำทรำบ หำกคุณชอบ 

“FREEDOM”

หรือส่งอีเมล์ที่ 

membership@amnesty.or.th
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FREEDOM 

CONTENTS
HUMAN RIGHTS TALK

FUNTAINMENT

I AMNESTY 
CORNER  
  

SNAPSHOTS 

WIRE Says

> ศัพท์สิทธิ

> หนอนหนังสือ

> สรุปกิจกรรม Burmaspective: 

   ปรากฏการณ์ ณ ดินแดนด้านตะวันตก

> อีกก้าวที่ส�าเร็จของโครงการ 

  “จดหมายรัก(ษ์)สิทธิ”

> MEMBERSHIP CORNER: 

  การประชุมสามัญประจ�าปี 2554

> เก็บตกกิจกรรม

   เดือนมกราคม – มีนาคม 2554 

SHOP 
SHARE 
CHANGE
> กางเกงชั้นใน 

  ปราศจากน�้าตา

  แรงงานจาก 

  Try Arm 
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> เสียงจากหญิงผู้ถูกละเมิด

   ทางเพศในนิคารากัว

> จะให้(ผู้หญิง)แต่งตัวอย่างไร?

> พูดคุยเรื่องสิทธิกับผู้หญิงเก่ง : ประทับจิต นีละไพจิตร และ 

  จิตรา  คชเดช (หนิง Try Arm) 

> มุมมองเรื่องสิทธิสตรีของ ผศ.สรวิศ ชัยนาม

> ความยากล�าบากของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว: สถานการณ์ในเยอรมนี



สำรจำกผู้อ�ำนวยกำรแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล

ผู้อ�านวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

	 ตลอดระยะเวลากวา่	40	ปี	ท่ีประเทศไทย
ได้เร่ิมมีองค์กรพฒันาเอกชนด้านสทิธิมนษุยชน
ท่ีท�างานอยา่งจริงจงัเกิดขึน้	มีการพดูถงึปัญหา
การละเมิดสทิธิมนษุยชนในหลากหลายรูปแบบ	
มีพฒันาการด้านการให้ความคุ้มครอง	และการ
ช่วยเหลือผู้ถกูละเมิดสิทธิอย่างเด่นชดั	 จนถึง
ปัจจบุนัเรามีองค์กรด้านสิทธิมนษุยชนจ�านวน
มาก	มีผู้ ร่วมอดุมการณ์ในการปกป้องคุ้มครอง
สทิธิมนษุยชน	และผู้สนบัสนนุจ�านวนมากมาย
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมิูภาคของประเทศ	มีสือ่มวลชน
และนกัวิชาการท่ีเคลือ่นไหวและน�าเสนอข้อมลู
อยา่งเป็นระบบในประเดน็สทิธิมนษุยชน	ผา่น
ทางสื่อแขนงต่างๆ	นบัไม่ถ้วน	แต่ดเูหมือนว่า
ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนยงัคงไมห่มดไป
จากสงัคมไทย	หากแตมี่แนวโน้มเพ่ิมมากขึน้	ทัง้
ในแง่ปริมาณและความรุนแรงของปัญหา												
จนเสมือนยากท่ีจะแก้ไขให้หมดได้ในยคุสมยั
ของพวกเรา
	 ปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนนัน้
มิได้หมายความถงึการกระท�ารุนแรงตอ่กนัเทา่นัน้	
แต่รวมไปถึงการปิดกัน้โอกาสและการเลือก
ปฏิบตั	ิเชน่การเหยียดผิว	การแบง่แยกเชือ้ชาต	ิ
การแบ่งชนชัน้ของคนในสงัคมอีกด้วย	 ซึง่สิ่ง
เหลา่นีไ้ด้สะท้อนออกมาจากคนสว่นใหญ่ของ
สงัคม	เชน่คดีท่ีจ�าเลยเป็นบคุคลท่ีมีความร�่ารวย
หรือมีนามสกลุท่ีมีช่ือเสียงนัน้	 ผู้กระท�าผิดมกั
จะลอยนวลเสมือนไมมี่อะไรเกิดขึน้	 แตถ้่าหาก
จ�าเลยนัน้เป็นคนธรรมดาฐานะยากจนกลบัถกู
ตัง้ข้อหาอย่างรุนแรง	 ซึง่คนในสงัคมไทยสว่น
ใหญ่รับรู้ข้อมลูความจริงเชิงประจกัษ์เหลา่นีเ้ป็น
อยา่งดี
	 หรือแม้แตใ่นหนว่ยราชการเชน่กระทรวง
ตา่งๆ	นัน้ถ้าหวัหน้าฝ่ายตา่งๆ	จบจากสถาบนั
ใดก็มกัจะเอือ้ประโยชน์ในการเลื่อนขัน้	 เลื่อน
ต�าแหนง่ให้กบัลกูน้องท่ีจบจากสถาบนัเดียวกนั
ก่อนคนอ่ืน	 โดยละเลยการพิจารณาจากความ
สามารถหรือวิสยัทศัน์	สิง่เหลา่นีถื้อเป็นการเลอืก
ปฏิบตัิซึง่ขดัตอ่หลกัการสทิธิมนษุยชน	 ถือเป็น
ความจริงเชิงประจกัษ์อีกตวัอย่างหนึง่ท่ีสงัคม
ไทยรับรู้มานานแสนนาน

	 ในขณะท่ีการกีดกนัด้านเพศ	การแบง่แยก
หญิง	ชาย	ในสงัคมไทยนัน้	ถือได้วา่เป็นการละเมิด
สทิธิมนษุยชนรูปแบบหนึง่เชน่กนั	โดยทศันคตขิอง
ผู้คนในสงัคมยงัถือวา่ชายเป็นใหญ่	ผู้ชายเปรียบ
เสมือนช้างเท้าหน้า	 ในขณะท่ีผู้หญิงเป็นเพียงช้าง
เท้าหลงั	ท่ีต้องคอยเดนิตาม	ท�าให้ผู้หญิงไทยสว่น
ใหญ่ไมมี่สทิธิ	 ไมมี่เสียงในการแสดงความคิดเห็น	
ผู้หญิงต้องยอมรับสภาพของการเป็นเพียงผู้ตาม
เทา่นัน้	 สิ่งเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดการเลือกปฏิบตัิตอ่		
ผู้หญิง	 ไม่วา่จะเป็นการคดัเลือกคนเข้าท�างานใน
ต�าแหนง่ท่ีส�าคญัตา่งๆ	มกัจะให้โอกาสผู้ชายมากกวา่
ผู้หญิง	 รวมถึงคา่ตอบแทนในการท�างานท่ีผู้หญิง
มกัจะได้รับน้อยกวา่ผู้ชาย	ทัง้ๆ	 ท่ีท�างานลกัษณะ
เดียวกนั	เป็นต้น	เหลา่นีคื้อตวัอยา่งท่ีเดน่ชดัวา่สงัคม
ไทยยงัคงมีความไมเ่ทา่เทียมระหวา่งหญิงชาย
	 ถงึแม้วา่ในปัจจบุนัจะมีกฎหมายท่ีคุ้มครอง
ผู้หญิงอยูม่ากมาย	แตผู่้หญิงในสงัคมไทยยงัคงถกู
ละเมิดสทิธิมนษุยชนอยา่งรุนแรงอยูท่กุเม่ือเช่ือวนั	
ไม่ว่าจะเป็นเหย่ือของอตุสาหกรรมการค้ามนษุย์	
การถกูบงัคบัใช้แรงงานอย่าง	อยตุิธรรม	การถกู
กระท�าทารุณ	เอารัดเอาเปรียบ	ทัง้ทางด้านร่างกาย
และจิตใจจากบคุคลในครอบครัว	หรือคนในสงัคม	
พวกเธอตา่งตกอยูใ่นสภาวะจ�ายอมอยา่งมิอาจหลีก
เลี่ยงได้	ปัญหาเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นปัญหาท่ีสะท้อน
ถึงรากฐานค่านิยมและทศันคติของสงัคมไทยยคุ
ปัจจบุนัซึง่ไม่แตกตา่งกบัสงัคมไทยในอดีตท่ีผ่าน
มา	คงไมมี่หนทางใดท่ีจะดีไปกวา่การปลกูจิตส�านกึ
ให้ผู้คนในสงัคมได้เคารพและตระหนกัถึงความ
ส�าคญัของสทิธิมนษุยชน
	 การเรียกร้องในประเด็น	 “สิทธิสตรี”	 ท่ี
ด�าเนินมาตลอดหลายปี	อาจท�าให้สงัคมไทยรู้สกึ
วา่ผู้หญิงต้องการเป็นใหญ่เหนือผู้ชาย	แตแ่ท้จริง
แล้วมิได้เป็นอยา่งนัน้	เพียงแตต้่องการความเสมอ
ภาคทางสงัคมท่ีนานาอารยะประเทศ	และผู้ ท่ีมี
จิตใจเป็นธรรมได้ปฏิบตัิอย่างจริงจงั	 ด้วยการให้
ความเคารพในศกัดิ์ศรีและคณุค่าแห่งความเป็น
มนษุย์ท่ีเทา่เทียมกนัในทกุบคุคล	เพราะมนษุย์ทกุ
คนต่างมีศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกนัในความเป็นมนษุย์	
ดงัท่ีปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนในข้อท่ี	1	
ซึง่ระบไุว้วา่	“เราทกุคนเกิดมามีอิสระเสรี	มีศกัดิศ์รี	
และสทิธิท่ีเสมอภาคกนั

I am she…. 
By Samhain Whitefox 

 
I am she 

who cares for her children. 
I am she 

who loves unconditionally. 
I am she 

who will defend her family. 
I am she 

who does not fear death. 
I am she 

who leads with confidence. 
I am she 

who follows with loyalty. 
I am she 

who courageously stands up. 
I am she 

who perseveres against all odds. 
I am my own person. 

I am Woman.
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สิทธิ(ที่ต่อสู้โดย)ผู้หญิง 
ควำมยุติธรรม และ ควำมเท่ำเทียม
เรื่อง : ศิรดา เขมานิฏฐาไท อาสาสมัคร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ภาพประกอบ : ประทับจิต นีละไพจิตร 

การท�างานของมูลนิธิยุตธิรรมเพื่อสันตภิาพ
ในตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง 
	 ตอนแรกมลูนิธิยตุธิรรมเพ่ือสนัตภิาพได้
ตัง้ขึน้หลงัจากการท่ีเอน็จีโอหลายๆคนได้เข้าร่วม
สงัเกตการณ์คดีการหายสาบสญูของทนายสมชาย	
และตัง้มลูนิธินีข้ึน้เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของ				
คณุสมชายในเร่ืองความยึดมัน่ในกระบวนการ
ยตุธิรรม	และก่อนหน้าท่ีคณุสมชายจะหายตวัไป	
เขาได้พดูถึงกรณีท่ีมีบคุคลหายสาบสญูจ�านวน
หนึง่ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ดงันัน้งานของ
มลูนิธิจึงเร่ิมจากภาคใต้	 แต่ต่อมาเราได้รับเร่ือง
ร้องเรียนจากภาคอ่ืนๆของประเทศไทยด้วย	อยา่ง
กรณีคณุกมล	เหลา่โสภาพรรณท่ีจงัหวดัขอนแก่น	
ซึง่หายสาบสญูไปในวนัท่ีเขาเข้าไปขอความคุ้มครอง
จากต�ารวจหลงัจากท่ีเขาร้องเรียนเร่ืองคอรัปชัน่ใน
พืน้ท่ี	 เช่ือได้ว่าเขาหายตวัไปขณะท่ีอยู่ในสถานี
ต�ารวจภธูรอ�าเภอบ้านไผ	่กรณีนีเ้ราได้สง่เป็นคดี
พิเศษทัง้ใน	ดีเอสไอ	และท่ีคณะท�างานด้านปัญหา
การบังคับบุคคลสูญหายของสหประชาชาต	ิ										
จากนัน้คณุองัคณา	นีละไพจิตร	ประธานมลูนิธิได้
ท�างานร่วมกบักระทรวงยตุิธรรมท�ารายงานสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประเทศไทย					

(	 ICCPR	Report)	 และเดินทางไปท่ีอ�าเภอฝาง	
จงัหวดัเชียงใหมเ่พ่ือหาข้อมลูเร่ืองสทิธิมนษุยชน
ด้านสญัชาต	ิจงึได้มีโอกาสพบกบัประธานสมาคม
ลาหู่เพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต	 เขามาเลา่วา่มี
กรณีคนหายในหมูบ้่านในช่วงสงครามยาเสพติด	
และยงัมีการสงัหารและซ้อมทรมานจ�านวนมาก	
ดงันัน้การท�างานของเราจงึขยายออกไปมากขึน้
ในหลายๆ	ภาคของประเทศไทย	นอกจากนีเ้รายงั
ร่วมกบักลุ่มญาติพฤษภาทมิฬ	 ท่ีร้องเรียนเร่ือง
บคุคลสญูหายอยู่แล้ว	 และประสานกบักลุม่คน					
ท่ีท�างานเร่ืองการซ้อมทรมานคดียาเสพติดใน
จงัหวดักาฬสนิธุ์ซึง่พบกรณีคนหายด้วย	เราขยาย
งานได้เพราะเร่ืองนีเ้พ่ิงจะถกูท�าให้เป็นประเดน็ใน
สงัคมไทย

แนวความคิดการบังคับให้บุคคลสูญหายใน
สังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้าง
	 สว่นใหญ่คนไทยจะเข้าใจค�าวา่หายใน
ลกัษณะของ	การหายโดยสมคัรใจ	ออกจากบ้าน
แล้วหายไป	หรือการหายท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า
มนษุย์เทา่นัน้	แตง่านท่ีเราก�าลงัท�าอยูคื่อการหาย
ไปโดยไมส่มคัรใจ	และผู้กระท�าเป็นหรือต้องสงสยั

วา่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ไมว่า่จะเป็นต�ารวจ	ทหาร	
หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง	ในกรณีนีใ้นแงข่องมมุ
มองของคนไทยดเูป็นเร่ืองใหม	่ แตจ่ริงๆแล้วหลงั
จากท่ีทางมลูนิธิได้เร่ิมท�างานวิจัยเร่ืองบุคคล
สญูหาย	เราพบข้อมลูเบือ้งต้นวา่	เร่ืองนีเ้กิดขึน้มา
นานตัง้แตส่มยัจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	ท่ีปราบ
ปรามคอมมิวนิสต์	รัฐบาลไทย	ผู้น�าไทย	หรือกลุม่
อ�านาจต่างๆ	มกัจะใช้วิธีท�าให้บุคคลสญูหาย										
ซึง่เป็นวิธีการจ�ากดัศตัรูทางการเมืองท่ีปราศจาก
หลกัฐานใดๆ	มนัท�าให้วิธีนีเ้กิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง
ในสงัคมไทย	เราจงึคาดหวงัให้กรณีทนายสมชาย
เป็นตวัอย่าง	ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีมาตรการ
ปกป้องไมใ่ห้บคุคลถกูบงัคบัสญูหาย	 โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงต้องมีการเอาผิดหรือลงโทษผู้กระท�าผิดท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐระดบัสงู	ปัจจบุนัประเทศไทยยงั
ไม่ยอมรับว่าการท�าให้คนสญูหายเป็นความผิด
ทางอาญา	อยา่งมากสดุในคดีทนายสมชาย	จ�าเลย
ก็ได้รับข้อกลา่วหา	“ลกัพาตวั”	ทัง้ๆท่ีในตา่งประเทศ
นี	้ เขาถือวา่ความผิดเป็นขัน้รุนแรงมากถงึขึน้เป็น
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	 (crime	 against					
humanity)	พอๆกบัการฆา่ล้างเผา่พนัธุ์	(genocide)	

 เรามาท�าความรู้จักกับผู้หญิงเก่งสองคน ซึ่งต่างก็เป็นที่

รู้จักในสังคมเป็นอย่างดี แม้ท้ังสองจะไม่ได้เป็นนักสิทธิสตรี แต่การ

ต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนของท้ังคู่ ท�าให้เราสามารถตระหนักถึงบทบาท

ของผู้หญิงที่เรียกร้องความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคม

 เริ่มด้วย แบ๋น ประทับจิต นีละไพจิตร บุตรสาวของทนาย

สมชาย นีละไพจิตรซึ่งหายสาบสูญไป และขณะน้ีคดีความก็ยังไม่คืบ

หน้า ด้วยความอยุติธรรมที่เธอได้ประสบ ท�าให้เธอเข้ามาท�างานเพื่อ

จุดประเด็นเรื่องคนถูกบังคับให้หายสาบสูญ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเร่ือง

ใหม่ แต่ความจริงเป็นเรื่องราวที่มีมานานในประเทศไทย 

 ในตอนนี้ “แบ๋น” ท�างานอยู่ที่มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 

(ก่อนหน้านี้เป็นคณะท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) นอกจากนี้ ก็ยัง

เป็นผู้แทนของสมาพันธ์คนหายแห่งเอเชีย หรือ Asian Federation 

on against Enforced Disappearances (AFAD) พร้อมๆไปกับการ

ศกึษาในระดบัปรญิญาเอกทีค่ณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

งานทั้งหมดเกี่ยวข้องกับประเด็นการบังคับให้คนสูญหาย (Enforced 

Disappearances) ที่ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ของความอยุติธรรม 

แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง



ผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อสทิธิมนุษยชนอย่างนีใ้นประเทศไทย 
คดิว่ามีข้อจ�ากัดหรือไม่
	 บอกตรงๆวา่ตอนนีม้องไมเ่หน็ข้อจ�ากดัส�าหรับ	
ผู้หญิงในการท่ีจะพฒันาศกัยภาพตวัเองไปได้	อยา่งกลุม่
คนไทยพลดัถ่ิน	ทัง้แกนน�าและผู้ ท่ีเดินขบวนจากระนอง
มากรุงเทพฯ	สว่นมากก็เป็นผู้หญิงทัง้นัน้	 แม้วา่จะไม่มี
บตัรประชาชนแต	่ทกุคนก็มีความกล้าหาญ	จากท่ีได้เดนิ
ทางไปหลายๆประเทศ	 เม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
ประเทศอ่ืนๆ	โดยเฉพาะในเอเชียนัน้	ก็ท�าให้เหน็วา่ผู้หญิง
ไทยมีข้อจ�ากดัแทบจะน้อยท่ีสดุ	 แม้ว่าผู้หญิงจะอยู่ใน		
ซอกหลืบไหนของสงัคม	 แต่ถ้าวนัใดท่ีเขามีช่องทาง										
เขาก็จะสามารถใช้โอกาสนัน้เตม็ท่ีเหมือนกนั	เพียงแตว่า่
สิ่งท่ีน่ากงัวลท่ีสดุคือ	 ระบบทนุนิยมท่ีมนัหวือหวาซึง่จะ
ท�าให้ผู้หญิงจ�ากดัศกัยภาพของตวัเองไป

สถานการณ์ของผู้หญิงในสามจงัหวัดชายแดนภาค
ใต้ตอนนีเ้ป็นอย่างไรบ้าง
	 ผู้หญิงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เรียกวา่
คอ่นข้าง	 “มีสีสนั”	 มีหลากหลายบทบาทมาก	สว่นใหญ่
คนจะมองวา่ผู้หญิงทา่มกลางความรุนแรงในสามจงัหวดั
นีเ้ป็นเหย่ือ	นา่สงสารไปทกุคน	แตใ่นความเป็นจริง	ก็มีผู้
หญิงจ�านวนหนึ่งท่ีลุกขึน้มาปกป้องสิทธิของตวัเอง										
เรียกร้องสนัติภาพ	หรือแม้บางคนก็เป็นผู้สนบัสนนุการ
ใช้ความรุนแรงเสียด้วยซ�า้	 เพราะบางคนก็มีความเช่ือ						
มีอดุมการณ์เก่ียวกบัมาตภุมิู	จงึไมแ่ปลกท่ีมีผู้หญิงจ�านวน
หนึง่ให้การสนบัสนนุและภมิูใจกบัสามีหรือลกูชายท่ีขึน้
เขาหายไปเป็นเดือนๆ	เพ่ือท�าตามอดุมการณ์	นัน่หมายความ
วา่ผู้หญิงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้สว่นหนึง่ก็เลือก
แนวทางชีวิตของตวัเอง	 ในขณะท่ีอีกสว่นหนึ่งก็จ�าเป็น
ต้องปรับตวั	 อย่างผู้หญิงท่ีท�างานด้วยกนัสว่นมากเป็น	
กลุม่ท่ีสามีหายไป	ซึง่ก่อนหน้านีท้กุคนได้รับการดแูลอยา่ง
ดีจากสามี	มีเพ่ือนคูค่ิด	แตต่อนนีห้ลายๆคนก็รู้ตวัเองวา่
ต้องปรับตวัอยา่งมาก	น้อยคนจะแตง่งานใหม	่สว่นมาก
ก็จะท�างานด้วยตนเอง	อยู่กบัลกูๆ	 อีกด้านหนึง่การท่ีมี
เหตุการณ์ความรุนแรงเข้ามากระทบในชีวิตก็ท�าให้									
พวกเขาบางคนดแูลตวัเองได้มากขึน้	 มีความคาดหวงั	

เข้มแข็งมากขึน้	แตส่ิง่ท่ีจ�ากดัศกัยภาพอยา่งมากก็คือความกลวั	เพราะวา่อยูใ่นสถานการณ์ท่ี
มีความ	เสีย่งสงู	และยงัต้องรับมือกบัปัญหาทางสงัคมรอบด้านท่ีเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ความ
รุนแรง	โดยสรุปก็คือ	ผู้หญิงสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีหลากหลายรูปแบบ	ไมไ่ด้เป็นเหย่ือท่ี	
ร้องไห้	เงียบเฉย	หรือออ่นแออยูต่ลอดเวลา	
สุดท้ายผู้หญิงกับสิทธิมนุษยชนเก่ียวข้องกันอย่างไรบ้าง

	 สว่นตวัไมไ่ด้มาจากสายสตรีนิยมเลยนะ	เพราะเหน็วา่ของเหลา่
นีไ้มมี่ทางส�าคญัมากไปกวา่สิทธิมนษุยชน	 คือถ้าเรายดึหลกัสิทธิมนษุย
ชนวา่เราควรเคารพกนัในฐานะเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนั	 เร่ืองความแตกตา่ง
ทางศาสนา	ชาติพนัธุ์	 และรวมถึงเพศก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องพดูถึงอีก	
แม้วา่เป็นมสุลมิแตก็่ไมต้่องการถกูปฏิบติัในฐานะผู้หญิงท่ีต้องมาปกป้อง	
ความเป็นมนษุย์คือการมีศกัดิ์ศรี	ท่ีเทา่เทียมกนัซึง่เป็นเร่ืองส�าคญัย่ิงกวา่
สิง่อ่ืนใด	หลายคนอาจเข้าใจวา่ศาสนาอิสลามให้ความสนใจกบัความแตก
ตา่งระหวา่งเพศ	แตจ่ริงๆแล้วหลกัของศาสนาก็คือ	ความเป็นชายหญิง
ตามหลงัความเป็นมนษุย์	ทกุคนตา่งก็อยูใ่นฐานะบา่วท่ีเสมอกนัตอ่หน้า
พระผู้ เป็นเจ้า	เพียงแตปั่ญหาของผู้หญิงท่ีถกูกดข่ีทกุวนันีน้า่จะมาจากการ
ท่ีเราเคารพกนัในฐานะมนษุย์น้อยเกินไป	แตก่ลบัมองลกัษณะภายนอกท่ี
แตกตา่งกนัทางเพศ	ศาสนา	ความคดิทางการเมือง	ซึง่ท�าให้เรามองไมเ่หน็
ความเป็นมนษุย์ท่ีคนอ่ืนๆก็มีเหมือนกนั
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จากประสบการณ์ในโรงงานเดมิ มองเหน็สิทธิแรงงานที่ถูกละเมิด 
อย่างไรบ้าง
	 สทิธิแรงงานท่ีถกูละเมิด	ตอนท่ีอยูใ่นโรงงานมีเยอะนะ	มนัดเูหมือน
เร่ืองเลก็ๆส�าหรับสงัคมภายนอก	แตส่ิง่ท่ีเผชิญอยูใ่นโรงงานเป็นเร่ืองใหญ่
มาก	เชน่	พอ่แมล่กู	หรือวา่ตวัเองไมส่บายก็ลางานไมไ่ด้	หรือถ้าลาไปแล้วก็
ไมไ่ด้คา่จ้าง	 และปัญหาอีกอยา่งท่ีดเูหมือนไมใ่ช่การละเมิด	 แตค่วามจริง
มนัคือการขดูรีดและเกิดขึน้บอ่ยมาก	คือ	บริษัทจะสร้างแรงจงูใจให้เร่งเป้า
การผลติ	คนงานก็จะท�างานหนกัเพ่ือเงินท่ีเพ่ิมมากขึน้เพียงนิดหนอ่ย	แตพ่อ
เขาท�าโอทีโดยไมไ่ด้พกั	มนัน�าไปสูก่ารเสือ่มโทรมของสขุภาพ	คือมนัเป็นการ
ละเมิดท่ีไมช่ดัเทา่กบัคา่จ้างท่ีได้น้อยหรือการกดข่ีบงัคบัท�างาน	แตม่นับัน่ทอน
คนงานโดยไมรู้่ตวั	สว่นเร่ืองคา่แรง	เร่ิมจากท่ีเราเหน็วา่ตอนกลางวนั	มีคน
งานไมย่อมไปกินข้าว	 เพราะเขาไมมี่เงินพอ	บางคนไมมี่เงินซือ้โลงให้แมท่ี่
เสียชีวิต	หรือ	ไมมี่เงินท่ีจะพาลกูไปหาหมอ	เราก็มานัง่ตัง้ค�าถามวา่	คา่จ้าง
สองร้อยกวา่บาทมนัพอกินจริงหรอ	 เม่ือค�านวณก็พบวา่มนัไมพ่อกินจริงๆ	
ไหนจะมีลกู	มีพอ่แม	่คา่เชา่บ้าน	คา่จิปาถะ	รวมถงึหนีส้นิท่ีกู้ เขามา	คนงาน
ไม่มีคณุภาพชีวิตท่ีดีเลย	 เราจงึช่วยกนัหาทางออก	ซึง่ก็คือการรวมตวักนั
เป็นสหภาพแรงงานเพ่ือเรียกร้อง

อุปสรรคของการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
	 มีอปุสรรคเยอะ	โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองปากท้อง	บางทีเราจดักลุม่
อบรมให้การศกึษาคนงาน	คนงาน	 ก็หว่งเร่ืองการท�าโอที	 เพ่ือให้มีเงินเพ่ิม
ขึน้	ปัญหาท่ีสอง	ก็คือกฎหมาย	ซึง่ไมไ่ด้เอือ้อ�านวยให้รวมกลุม่อยา่งแท้จริง	
ไมว่า่จะพรก.ฉกุเฉิน	กฎอยัการศกึ	หรือพระราชบญัญตัคิวามมัน่คง	การท่ี
จะย่ืนข้อเรียกร้องโดยปกติของคนงานมนัก็ท�าไมไ่ด้	 เพราะเม่ือรวมตวัเป็น
สหภาพแรงงาน	นายจ้างก็เลิกจ้าง	 แตเ่วลาเลิกจ้างเขาก็ไม่ได้บอกวา่เลิก
จ้างเพราะรวมตวั	แม้กระทัง่การเลกิจ้างคนงานขนาดใหญ่	ก็อ้างวา่เป็นการ
ปรับโครงสร้าง	 ทัง้ท่ีเป้าหมายท่ีแท้จริงคือการท�าลายสหภาพแรงงาน													
ลดอ�านาจตอ่รองของสหภาพมากกวา่

แสดงว่าจริงๆแล้วสหภาพแรงงานในไทยแทบจะไม่มีประสิทธิภาพ
ท�านองนัน้หรือ
	 การรวมกลุม่สามารถท�าได้	แตต้่องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการบัน่ทอน
ศกัยภาพในการมีอ�านาจตอ่รอง	มีระบบไตรภาคีท่ีประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง	
ฝ่ายรัฐ	และฝ่ายคนงานท่ีสง่คนเข้าไปเป็นตวัแทน	ซึง่มาจากการเลือกตัง้ท่ี
ไมใ่ช้อตัราก้าวหน้า	แต	่ให้	1	สหภาพ	1	เสยีง	ไมว่า่จะมีสมาชิก	3,000-4,000	
10-20	คน	 ก็หนึง่เสียง	ท�าให้สหภาพแรงงานไมอ่ยากรวมตวักนัเป็นขนาด
ใหญ่จะได้มีตวัแทนตอ่รอง	แตเ่อาเข้าจริงพวกนีก็้ไมไ่ด้มีประสทิธิภาพในการ
ตอ่รอง	 เพราะถกูกลไกของรัฐครอบง�า	อยา่งเชน่การปรับคา่จ้าง	 เราก็ต้อง
โหวตจากสามฝ่าย	ซึง่ผลก็เดาได้อยูแ่ล้วเพราะนายจ้างหนึง่เสยีงบวกกบัรัฐ
ก็เป็นสองเสียง	ลกูจ้างดนัมาเป็น	กลางอีก	ก็กลายเป็นสองเสียงคร่ึง	

สิทธิ(ที่ต่อสู้โดย)
ผู้หญิง ควำมยุติธรรม และ ควำมเท่ำเทียม
เรื่อง : ศิรดา เขมานิฏฐาไท อาสาสมัคร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ภาพประกอบ : พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ / Thailand Mirror

 จากผูห้ญงิทีต่่อสูก้บัอ�านาจมดืของรฐัและกระบวนการยตุธิรรม 

เรามาท�าความรู้จักกับผู้หญิงอีกคน ที่ลุกข้ึนป่าวร้องให้สังคมได้รับรู้ถึง

การกดขี่แรงงานของนายจ้าง “หนิง จิตรา คชเดช” 

 ปัจจุบัน “หนิง” ท�างานประจ�าเป็นเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาของ

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ส่วนงานรองคือเป็นผู้ประสานงานและกระบอก

เสียงให้กับกลุ่มคนงาน Try Arm ซึ่งล้วนเป็นอดีตพนักงานไทรอัมพ์ที่ถูก

เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมตามข่าวที่ครึกโครมหลายปีที่ผ่านมา พวกเธอ

ออกมาตัง้โรงงานของตวัเอง ผลติสนิค้าคณุภาพด ีราคาถกู และไม่ละเมิด

แรงงาน ทุกคนที่นี่พร้อมใจกัน “สู้” ตามสัญลักษณ์ก�าปั้น ของ Try Arm



มองตวัเองในฐานะตวัแทนผู้หญิงที่ต่อสู้เร่ืองสทิธิ
แรงงานอย่างไรบ้าง
	 ไมไ่ด้มองวา่ตวัเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย	แต่
มองวา่เป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานมากกวา่					ไมเ่คย
เรียกร้องเร่ืองผู้หญิงอยา่งเดียว	การถกูกดข่ีขดูรีด	มนั
ไมไ่ด้ถกูแบง่แยกวา่เป็นหญิงชาย	เพราะผู้หญิงท่ีอยู่
ชนชัน้นายทนุ	 ก็กดข่ีพวกเรา	การตอ่สู้ ท่ีส�าคญัท่ีสดุ
คือมนัไมใ่ชเ่ร่ืองของหญิงชาย	แตเ่ป็นเร่ืองของคนงาน
กบันายทนุมากกวา่

ตอนนีผู้้หญิงมีบทบาทในด้านสิทธิมนุษยชนมาก
ขึน้ มีความเหน็อย่างไร
	 บทบาทของผู้หญิงอาจจะดเูปิดกว้างขึน้
ก็ได้	แตถ้่ามองในกรอบคดิของสงัคมไทย	ก็ยงัพยายาม
กดผู้หญิง	วา่เป็นช้างเท้าหลงั	ต้องเป็นผ้าพบัไว้	โดย
สว่นตวัเช่ือวา่กรอบนีถ้กูวางโดยโครงสร้างของระบบ
ทนุมากกวา่ถกูวางโดยผู้ชาย	เชน่	การประณามหญิง
มีชู้ 	เพราะอยากให้ผู้หญิงมีสามีเดียว	รักนวลสงวนตวั	
เพ่ือผู้ชายจะได้รู้วา่เราเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนีน้ะ	หรือ
สทิธิการท�าแท้งและรักร่วมเพศก็เหมือนกนั	ถ้าผู้หญิง
ท�าแท้งหมด	คนเป็นเกย์	กระเทยหมด	และผู้หญิงไม่

ยอมท้อง	ไมย่อมแตง่งาน	เป็นสาวทนึทกึ	ก็ไมส่ามารถ
ท่ีจะมีทายาท	หรือมีแรงงานรุ่นใหม่มาให้ระบบทนุ	
มนัก็เลยพยายามประณามคนเหลา่นี	้และกดผู้หญิง
ไว้ให้เดนิตามระบบ	และมีลกูให้ระบบทนุไว้ใช้เทา่นัน้
เอง	และการมีลกูท�าให้คนมีแรงจงูใจท่ีจะขยนัท�างาน	
ไมเ่ชน่นัน้ก็ไมรู้่วา่จะท�าเพ่ือใคร													ไปถามคน
งานดไูด้เลย	วา่คณุท�างานเพ่ือใคร											ก็เพ่ือให้
อนาคตลกู	 เพ่ือให้พอ่แม่สขุสบาย	หน้าท่ีของระบบ
ทนุก็ต้องสร้างแรงจงูใจ	ถ้าไมใ่ชเ่ร่ืองลกู	มนัก็มีโฆษณา
กระตุ้นให้เราอยากมีรถอยากมีบ้าน	

ส่วนมากผู้หญิงชนชัน้น�าที่เรียกร้องสทิธิสตรีแทบ
จะไม่ได้ท�าอะไรเพื่อทกุคนจริงๆใช่ไหม
	 ใช	่เขาคดิวา่เราเป็นพวกเฟมินิสต์อะไรอยา่ง
นี	้มานัง่คยุกบัเราแล้วเหวอ	อ้าวไมใ่ชพ่วกบ้าผู้หญิง
หรอกเหรอ	 (หวัเราะ)	 ก็ไปนัง่เถียงกบัเขานะ	 เร่ือง
สดัสว่นผู้หญิงในรัฐสภา	สดุท้ายนะผู้หญิงพวกนัน้มี
แตค่ณุหญิงคณุนาย	อยา่งฉนัมนัจะได้เข้าไปไหม	เวลา
ก�าหนดสดัสว่นควรก�าหนดเป็นสาขาอาชีพ	ให้คนจน
มีสทิธิไปนัง่ได้บ้าง	 และคนก็เข้าใจผิดคิดวา่คนพวก
นัน้เขาท�าเพ่ือผู้หญิงเรา	

การต่อสู้ระหว่างเพศกับเร่ืองระบบทุน
เก่ียวข้องกันอย่างไร
	 จริงๆ	 ไม่ได้ยึดถือเร่ืองสิทธิสตรี	
เพราะผู้หญิงผู้ชายก็ถกูกดข่ี	ย่ิงเฉพาะตอน
อยูใ่นโรงงาน	 เขาก็สร้างความเช่ือวา่ผู้ชาย
กดข่ีผู้หญิง	ท�าให้ผู้หญิงผู้ชายมาสู้กนัเอง	
แทนท่ีจะไปสู้กบัระบบอยา่งถกูต้อง	ในโรงงาน
ไมใ่ห้ผู้หญิงเป็นชา่งนะ	ก็เลยไปสู้วา่ชา่งเป็น
ผู้หญิงก็ได้	 ท�าไมงานมนัต้องก�าหนดชาย
หญิง	ผู้หญิงท�าอะไรไม่ได้ไหนลองว่ามาซ	ิ
ชายก็เย็บผ้าได้ถ้าคณุมีใจรักท่ีจะเย็บผ้า					
มนัก็อยู่ท่ีความรักความชอบ	แต่สงัคมถกู
วางกรอบให้	ชายต้องเป็นต�ารวจทหาร	หญิง
ต้องเป็นพยาบาล	แตท่กุวนันีเ้ราก็เหน็วา่ต้อง
มีบรุุษพยาบาลมาชว่ยอุ้มคนไข้	จริงๆไมต้่อง
แบ่งแยกชายหญิง	แต่ระบบทนุมนัก็สร้าง
ความเช่ือขึน้มากด	

สุดท้ายพดูสรุป ถงึศักยภาพของผู้หญิง
ในการต่อสู้กับความไม่เท่าเทยีนกันใน
สังคม
	 ไมว่า่คณุจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ก็สามารถลกุขึน้มาท�างานเพ่ือสงัคมได้	คน
เราเกิดมา	มนัก็มีเกิดมีตายทกุวนั	การท่ีจะ
มีคณุคา่และความหมาย	 ก็จะต้องท�าอะไร
เพ่ือคนอ่ืน	มนัก็เหมือนวา่	คนเราเกิดมาเป็น
ฟ้าแลบ	คนก็จ�าไมไ่ด้วา่	มนัไปแลบท่ีตรงไหน	
มาเป็นฟ้าผา่บ้างคนจะได้จ�าได้	 เอ้ย!	มนัมี
ฟ้าฝ่าตรงนัน้ตรงนี	้ เช่ือว่ามีคนมากมายท่ี
อยากลกุขึน้มาท�าอะไรเพ่ือคนอ่ืน	เพ่ือสงัคม	
เพียงแตด้่วยสภาพสงัคม	ภาวะเศรษฐกิจท่ี
ตอนนีม้นัถกูบีบคัน้ทกุคน	สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุ	
คณุไมส่ามารถท�าอะไรคนเดียวได้	มนัต้อง
มีการรวมตวั	รวมกลุม่	ถงึจะสามารถพฒันา
สิง่ท่ีเราอยากท�าได้	และก็ท่ีส�าคญัมนัก็ต้อง
มีการตรวจสอบกนัได้	 แตถ้่าเม่ือไหร่ท่ีไม่มี
การตรวจสอบ	ตอ่ให้คณุเป็นคนดีมากมาย
ขนาดไหน	ก็ถกูละเลย	และกลายเป็นเผดจ็การ
ไปได้โดยอตัโนมตัิ	
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สตรีนิยมที่มำกไปกว่ำเรื่องควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
จำกมุมมองของนักวิชำกำรรัฐศำสตร์ทวนกระแส
“ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สรวิศ ชัยนำม”

 การศึกษาของนิสิตภาควิชาความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ไม่ไดมี้แค่เร่ืองนโยบายต่างประเทศ 
การครอบง�าทางการเมืองของมหาอ�านาจโลก และ
ความมัน่คงของรฐั แต่บทเรียนของพวกเขามีสีสนั
หลากหลายจากอาจารย์หนุ่ม นกัวิชาการกระแส
วิพากษ์ ผูต้ ัง้ค�าถามต่อทกุส่ิงแมแ้ต่แนวความคิด
ทีเ่ป็นกระแสวิพากษ์เอง อาจารย์ท่านนีมี้นามว่า 
“ผูช่้วยศาสตราจารย์ สรวิศ ชยันาม” คอลมัน์จึง
ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดคยุแนววิชาการกบั
อาจารย์ในเร่ืองกระแสสิทธิสตรี
 
รูปแบบของการเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิสตรีมัน
ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบนั
	 สตรีนิยมในปัจจบุนันีผ้มไม่ได้มองว่า
มนัเป็นแคก่ารตอ่สู้เพ่ือสทิธิทางเพศ	แตม่นัครอบคลมุ
ไปถงึนกัเคลือ่นไหวทกุคนท่ีตอ่สู้ เร่ืองปัญหาชนชัน้	
พวกท่ีต่อต้านสงคราม	ต่อต้านความรุนแรงทาง
โครงสร้างของสงัคม	เราไมส่ามารถมองสตรีนิยม
เด่ียวๆได้	 เพราะสิทธิของผู้หญิงมนัทบัซ้อนและ

เรื่อง: ศิรดา เขมานิฏฐาไท อาสาสมัคร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ภาพประกอบ: ศิรดา เขมานิฏฐาไท

เช่ือมโยงกบัหลายสิง่	เพราะวา่การท่ีผู้หญิงบางคน
ก้าวหน้าก็ไมไ่ด้แปลวา่	ผู้หญิงทกุคนจะได้เป็นใหญ่	
การผลกัดนัให้ผู้หญิงเป็นผู้น�าทางการเมือง	หรือ
ถงึแม้จะมีผู้หญิงได้ครอบครองท่ีนัง่ในสภาทัง้หมด	
ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงท่ีเหลือจะมีอ�านาจ
หรือไมถ่กูกีดกนัไปด้วย	ดงันัน้เร่ืองผู้หญิงท่ีถกูกดข่ี
มนัเป็นเร่ืองซบัซ้อนเก่ียวกบัทัง้ประเดน็เร่ืองชนชัน้	
สีผิว	ศาสนา	

ในประเทศไทยเองกมี็ผู้หญิงที่ลุกขึน้มาต่อสู้
กับปัญหาความเหล่ือมล�า้ในสังคม อาจารย์
มองว่าอย่างไร
	 ปัญหาชนชัน้เป็นสิ่งท่ีเราปฏิเสธหรือ
ละทิง้ไปไมไ่ด้เลย	การเคลือ่นไหวสตรีนัน้	ถ้าสนใจ
แตจ่ะให้ผู้หญิงรุ่งเรืองแตโ่ครงสร้างทกุอยา่งยงัเป็น
เหมือนเดมินัน้	ก็เทา่กบัวา่ไมมี่ความหมาย	ตรรกะ
เดียวกบัท่ีเกิดขึน้ในอเมริกา	ซึง่ปัญหาการเลือก
ปฏิบตัริะหวา่งคน	ผิวขาวกบัคนผิวสเีป็นสิง่ส�าคญั	
แตถ้่าคนจนสว่นใหญ่ซึง่เป็นคนผิวสกีลบัรวยขึน้มา	
และคนรวยซึง่เป็นคน	ผิวขาวกลบัจน	ถงึตวัละคร

เปล่ียนสถานะก็ไม่ได้หมายความว่าสงัคมมนั
เปลี่ยนแปลง	 เพราะเท่ากบัว่าโครงสร้างความ
เหลือ่มล�า้ระหวา่งชนชัน้ก็ยงัคงมีอยู	่ประเดน็ระหวา่ง
ผู้หญิงและผู้ชายก็เป็นไปในทิศทางเดียวกนั	เพราะ
ถึงแม้ผู้หญิงจะขึน้มาเป็นผู้ปกครองผู้น�ามากขึน้	
ได้มีบทบาทเหมือนผู้ชายมากขึน้	ก็ไมไ่ด้เป็นสิง่ท่ี
รับประกนัวา่สงัคมจะมีความเทา่เทียม	

ส�าหรับอาจารย์ สทิธิของผู้หญิงและสทิธิมนุษยชน
มันเช่ือมโยงเร่ิมต้นมาได้อย่างไร
	 สิทธิสตรีก็เหมือนกับสิทธิมนุษยชน								
ท่ีมันเกิดขึน้มาจากโลกตะวันตกเหมือนๆกัน											
ผมวา่มนันา่จะมาจากโอลมิป์	 เดอ	กสู	 (Olympe	
de	Gouges)	หลงัการปฏิวตัฝิร่ังเศส	เธอวิพากษ์
วิจารณ์	Declaration	of	Rights	of	Man	and	of	
the	Citizen	ซึง่เขียนไว้วา่	ให้มีความเทา่เทียมและ
อิสรเสรีภาพตอ่ผู้ชายทกุคน	แตเ่ธอก็ตัง้ค�าถามวา่
ท�าไมผู้หญิงถงึไมมี่สทิธิเลือกตัง้	ผู้หญิงหายไปไหน	
คือเธอไมไ่ด้บอกวา่ค�าประกาศนัน้มนัไร้สาระ	หรือ
จอมปลอม	 แต่เธอบอกว่าค�าประกาศมัน																			



“ไมส่ากล”เพียงพอ	 เพราะไมไ่ด้รวมถงึผู้หญิง	 น่ีก็เป็นจดุเร่ิมต้นอยา่งหนึง่
ท่ีท�าให้ต้องมองสทิธิเสรีภาพทัง้หลายให้ครอบคลมุไปถงึผู้หญิง	 สิง่หนึง่ท่ี
ต้องยอมรับเลยคือ	พฒันาการของสทิธิมนษุยชน	เร่ืองสทิธิตา่งๆถกูท�าให้
เป็นประเดน็พดูถงึมากขึน้	หรือท่ี	“เป็นสากล”มากย่ิงขึน้ก็เพราะผู้หญิงและ
คนผิวสี	โดยเฉพาะหลงัการปลดแอกจากอาณานิคม	ยคุนัน้คนผิวสีลกุขึน้
มาเรียกร้องความเทา่เทียม	ผู้หญิงเองก็เรียกร้องสทิธิทางการเมือง

ความขัดแย้งภายในขบวนการสตรีนิยมอยู่ตรงไหน
	 มนัมีความขดัแย้งกนัเองทัง้ในหมูส่ายการเคลื่อนไหว	และสาย
นกัวิชาการ	แตล่ะสายของสตรีนิยม	(wave)	ก็มีการแขง่ขนั	วิพากษ์วิจารณ์
กนั	การเคลื่อนไหวชว่งแรกด�าเนินการโดยผู้หญิงชนชัน้กลางผิวขาว	จงึถกู
ตัง้ค�าถามเน่ืองจากอคติทางชนชัน้และ	สีผิว	ท�าให้สทิธิสตรีไมไ่ด้มีความ
เป็นหนึ่งเดียว	 อย่างท่ีบอกว่ามนัเช่ือมโยงกบัหลายๆแนวคิดมากกว่า												
ยกตวัอยา่ง	สทิธิการท�างานนอกบ้าน	ท่ีองค์กรสทิธิสตรี	ได้ออกมาเรียกร้อง	
ก็กลบักลายเป็นความขดัแย้งเร่ืองชนชัน้และสผิีวเน่ืองจากการเรียกร้องนัน้
สะท้อนถงึความได้เปรียบของผู้หญิงผิวขาวชนชัน้กระฎมุพีหรือชนชัน้กลาง
เทา่นัน้	ไมไ่ด้แสดงถงึการแก้ปัญหาตอ่ผู้หญิงทกุคนอยา่งครอบคลมุ	พดูถงึ
สทิธิผู้หญิงมนัจงึเป็นเหมือนดีเบตสองชัน้	 ชัน้แรกคือ	 ระหวา่งผู้หญิงและ
ผู้ชาย	กบัอีกชัน้หนึง่ก็ภายในกลุม่สทิธิสตรีเอง	ซึง่มนัจะมีประเดน็ความไม่
เทา่เทียมอ่ืนๆมาเก่ียวข้อง	

มีอะไรเพิ่มเตมิเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี
	 ท่ีควรจะความระมดัระวงัมากคือ	 เราต้องดวู่าสิทธิสตรีและ								
สทิธิมนษุยชน	มนัถกูใช้ไปอยา่งไรด้วย	เพราะสว่นมาก	โดยเฉพาะในระดบั
ระหวา่งประเทศนี	้ ค�าวา่	 “สิทธิ”	มกัจะถกูใช้เพ่ือเป้าประสงค์บางอยา่งท่ี
แอบแฝงอยู	่อยา่งการยกประเดน็เร่ือง	“สทิธิสตรี”	สดุท้ายแล้วก็ไมไ่ด้เป็น
ผลดีตอ่ผู้หญิงแตอ่ยา่งใด	เชน่	ในสงครามตอ่ต้านการก่อการร้าย	ระหวา่ง
อเมริกาและอฟักานิสถาน	ประเดน็สทิธิผู้หญิงก็เป็นประเดน็หนึง่ท่ีถกูป่ัน
อยา่งมีนยัยะส�าคญั	พุง่เป้าไปถงึวา่พวกเธอถกูเอารัดเอาเปรียบจากความ
เข้มงวดของรัฐบาลตาลบีนั	ดงันัน้พวกเรา	คนผิวขาว	ก็จะเข้าไปชว่ยผู้หญิง	
ผิวสีให้รอดพ้นจากผู้ชายผิวสี	 ประเด็นนีก็้ถกูสร้างความชอบธรรมให้กบั
อเมริกาในการเข้าไปจดัการตาลีบนัและสถาปนาอ�านาจในอฟักานิสถาน	
ทัง้ท่ีจริง	สทิธิสตรีเป็นแคเ่ป้าหลอกเพ่ือท�าให้เกิดสงคราม	และสงครามนัน้
ไมว่า่สงครามอะไรก็ยอ่มไมเ่ป็นผลดีตอ่ผู้หญิงอยูแ่ล้วทัง้นัน้	พออเมริกาได้
เข้าไปควบคมุ	 ก็มองข้ามองค์กรสิทธิสตรีในอฟักานิสถานไปเลย	 และย่ิง
เม่ือมีรัฐบาลใหมแ่ล้ว	ผู้ปกครองใหมก็่ไมไ่ด้เอือ้ประโยชน์ตอ่ผู้หญิง

สิทธิถูกผูกโยงกับอ�านาจเช่นนัน้หรือ
	 ต้องมองให้เหน็วา่เราไมไ่ด้อยูใ่นชว่งท่ีทกุอยา่งชดัเจน	ทกุอยา่ง
มกัมีอะไรแอบแฝง	ความขดัแย้งท่ีถกูเสนออาจจะไมใ่ช่ความขดัแย้งหลกั
ท่ีแท้จริง	ท่ีผมเป็นหว่งทัง้สทิธิสตรีและสทิธิมนษุยชนนี	้มนัไมไ่ด้ถกูใช้เพ่ือ
คนสว่นมากท่ีถกูเอาเปรียบ	แตม่นัใช้เพ่ือให้ผู้ มีอ�านาจอยูแ่ล้วสามารถสร้าง
อ�านาจหรือคงอ�านาจให้ตวัเอง	 ด้วยการท�าสิ่งตา่งๆ	 ในนามของพวกเธอ	
มองพวกเธอเป็นเหย่ือท่ีต้องเข้าไปชว่ยเหลือ	อยา่งนีก็้แปลวา่	ผู้ ด้อยกวา่ก็
จะด้อยกวา่ตอ่ไปไมมี่โอกาสท่ีจะได้เทา่เทียมกนั	 จริงๆ	สทิธิมนษุยชนมนั
ต้องเป็นการสร้างพลงัให้กบักลุม่คนท่ีถกูเอาเปรียบ	สทิธิตา่งๆ	มนัถกูผกู
โยงเข้ากบัอ�านาจอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 ก็ต้องเตือนวา่สดุท้ายมนัถกูใช้ไป
เพ่ืออะไรกนัแน่	มนัเปลี่ยนแปลงสงัคมในระยะยาวได้จริงหรือไม	่หรือมนั
คือการเปลีย่น”จากอะไรเพ่ือไปสูอ่ะไร”	ซึง่ก็คือการเปลีย่นไปอยูใ่ต้ผู้ มีอ�านาจ
ใหมอ่ื่นๆมากกวา่

อาจารย์ว่าผู้หญิงไม่มีทางจะเท่าเทยีมกับผู้ชายได้เลยใช่ไหม
	 คณุต้องตัง้ค�าถามก่อนวา่	ผู้หญิงไหน	และไมเ่ทา่
เทียมกบัผู้ชายไหน	อยา่งท่ีกลา่วไป	เราไมส่ามารถอยูใ่นกรอบ
คดิแคว่า่ผู้หญิงหรือผู้ชายได้แล้ว	แตใ่นฐานะนกัวชิาการความ
สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ	ผมก็ขออธิบายวา่ความไมเ่ทา่เทียม
ระหวา่งเพศมนัไมส่ามารถหลีกพ้นไปได้	เพราะตวัรัฐเองก็มกั
จะมีความเป็นชาย	ถ้าเรามองในโครงสร้างระดบัโลก	เกมความ
สมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ	การด�าเนินนโยบายระหวา่งรัฐเองก็
อยู่ในกรอบการแข่งขนัเร่ือง	 “ความเป็นเพศชาย”	 วา่รัฐใดมี
ความเป็นชายมากกวา่	เพราะรัฐก็ถกูแบง่ประเภท	แบง่ชนชัน้
ของความเป็นชายเหมือนมนุษย์ปัจเจกเช่นกัน	 อย่างรัฐ													
ล้มเหลว	ก็คือรัฐท่ีความเป็นชายมนัออ่นเปลีย้	เหมือนผู้หญิง	
ต้องเข้าไปดแูล	การสร้างความขดัแย้งตา่งๆ	ระหวา่งรัฐมนัก็มี
ลกัษณะความเป็นชาย	อยา่งการทหาร	การสงคราม	
	 สดุท้ายอาจารย์สรวศิยงัได้กลา่วถงึเอน็จีโอในปัจจบุนั
ว่าสมยอมกบัระบบทนุนิยมมากเกินไป	และมกัจะเป็นเร่ือง
ของการตอ่สู้ เพ่ือสทิธิของกลุม่คนบางกลุม่	เพ่ืออตัลกัษณ์และ
วฒันธรรม	มากกวา่การตอ่สู้ เพ่ือปัญหาชนชัน้	 ทัง้ท่ีทนุนิยม
เป็นบริบทส�าคญัท่ีเป็นท่ีมาของปัญหาทัง้หลายในโลกสจันิยม
แบบทนุ	แม้การเรียกร้องจะท�าให้สงัคมได้ตระหนกัถงึอาการ
ความไม่เท่าเทียมของสงัคม	แต่ยงัไม่สามารถน�าไปสูค่วาม
เปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริงได้	
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	 สถานการณ์ของการเป็นคณุแม่เลีย้ง
เด่ียวเป็นแคห่นึง่ในวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบใน
โลกปัจจบุนั	ในเยอรมนี	มีคณุแมห่รือคณุพอ่เลีย้ง
เด่ียวประมาณร้อยละ	13	ของพอ่แมท่ัง้หมด	สว่น
มากมกัจะเป็นคณุแม่เลีย้งเด่ียวแตก็่ยงัมีคณุพ่อ
เลีย้งเด่ียวอยู่บ้าง	 ในหลายปีท่ีผ่านมา	 มีการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในโครงสร้างของครอบครัว	
แนวคิดดัง้เดมิของ	“ครอบครัวปกต”ิ	ท่ีมีพอ่แมซ่ึง่
สมรสกนั	และมีลกูๆในครัวเรือนทัว่ไปได้เปลีย่นไป
แล้ว	ถึงแม้วา่ความส�าคญัของสถาบนัครอบครัว
ยงัคงมีมาก	แตโ่ครงสร้างสมยัใหมข่องครอบครัว
ในเยอรมนัและประเทศตะวนัตกสว่นมากมีความ
หลากหลาย	ซึง่สนบัสนนุการด�ารงคงอยูแ่ละการ
ยอมรับคณุแมเ่ลีย้งเด่ียว
	 แต่คุณแม่เลีย้งเด่ียวไม่ได้เป็นแค่
เคร่ืองหมาย	(ทางการค้า)ของการเปล่ียนแปลงใน
วิถีชีวิตสมยัใหม	่พวกเขายงัสามารถถกูพิจารณา
ให้เป็นกลุม่ท่ีมีความเสี่ยงสงูได้ด้วย
	 มนัมีสาเหตมุากมายวา่ท�าไมคนบางคน
ถึงกลายมาเป็นคณุแม่เลีย้งเด่ียวได้	มนัอาจเป็น
เพราะการหย่าร้างหรือเลิกรา	การตัง้ครรภ์ก่อน
สมรส	หรือเพราะสาเหตอ่ืุนๆเช่น	 คู่รักเสียชีวิต	
อย่างไรก็ดี	 มนัไม่ได้ส�าคญัว่าพวกเธอตกอยู่ใน
สภาพนีไ้ด้อยา่งไร	 แตส่�าคญัท่ีวา่จะต้องแสดงให้
พวกเธอรู้ถงึวิธีจดัการกบัสถานการณ์เชน่นี ้
	 คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวประสบปัญหาซบัซ้อน
มากมาย	อยา่งเชน่ทางการเงิน	สงัคม	จิตใจ	หรือ	
เศรษฐกิจ	พวกเธอมีภาระมากกวา่คณุแมท่ี่สมรส
และประสบกบัความยากล�าบากในชีวิตของพวก
เธอ	คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวมีความเสีย่งสงูท่ีจะตกอยูใ่น
ความยากจน	 เน่ืองจากฐานะทางเศรษฐกิจของ
พวกเธอ	นอกจากนี	้ยงัต้องจดัการกบัการดแูลลกูๆ	
และต้องท�างานรวมไปถึงหน้าท่ีท�างานบ้านด้วย	

มนัเป็นการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งสมดลุซึง่ปัญหาทกุ
อยา่งสร้างการตอ่สู้
	 เพ่ือหาความสมดลุท่ีถกูต้องในการปฏิบตัิ
นี	้เยอรมนีให้ความชว่ยเหลอืเชน่เดียวกบัประเทศ
ตะวนัตกอ่ืนๆ	และชว่ยเหลอืผู้หญิงท่ีจะหาทางออก
ของปัญหาท่ีได้กลา่วไป	การช่วยเหลือมีขอบเขต
ท่ีกว้างและครอบคลมุความอยูดี่กินดีของคณุแม่
รวมถงึลกูๆ
	 เม่ือคณุพิจารณาท่ีความยากล�าบาก
ทางสงัคมและจิตใจ	 ซึง่คณุแม่เลีย้งเด่ียวก�าลงั
ประสบ	การรับฟังและสนบัสนนุเป็นสิง่ส�าคญัหลกั
ท่ีจะท�าให้เกิดความคืบหน้าของสถานการณ์นีไ้ด้
อยา่งมีประสทิธิภาพ	คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวในเยอรมนี
สามารถหาความชว่ยเหลอืท่ีศนูย์ข้อมลู	ท่ีกลุม่ชว่ย
เหลือตนเอง	 เชน่เดียวกบัตามเวบ็ไซต์ตา่งๆ	และ
สหภาพของคณุพอ่คณุแมเ่ลีย้งเด่ียวทัง้ในท้องถ่ิน
และระดบัชาติ	 ดงันัน้พวกเขาสามารถรับข้อมลู
ทัง้หมดท่ีพวกเขาต้องการเพ่ือรับการสนบัสนนุและ
การแลกเปล่ียนต่างๆ	 ซึง่ช่วยพวกเขาให้จดัการ
เหตกุารณ์ต่างๆได้ดีขึน้	 โดนเฉพาะในช่วงเดือน
แรกๆ	ผู้หญิงมกัมีปัญหาทางจิตใจใหญ่มากและ
พวกเธออาจต้องการพดูคยุกบันกับ�าบดั	การชว่ย
เหลอืนีพ้วกเขาสามารถรับได้ท่ีศนูย์ข้อมลูเชน่เดียว
กบัท่ีสถานบ�าบดั	ถ้าสถานการณ์เลวร้ายเกินกวา่
ท่ีพวกเธอจะจดัการ	หรือถ้าพวกเธอยงัอายนุ้อยมาก	
ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะอยูใ่นสถานดแูลกบัเดก็ใน
บางเวลา	 ท่ีซึง่นกัสงัคมสงเคราะห์สอนคณุแมย่งั
เดก็เร่ืองหนทางท่ีเหมาะสมของการจดัการชีวิต
	 ในการจดัการกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ	
มีสองประเดน็ท่ีส�าคญั	หนึง่	การดแูลเดก็ๆเชน่เดียว
กบัการช่วยเหลือทางการเงิน	 แม้ว่าคณุแม่เลีย้ง
เด่ียวจะมีงานท�า	ก็มกัจะเป็นงานไมเ่ตม็เวลาและ
ได้รับคา่จ้างน้อย	การดแูลลกู	(โดยเฉพาะท่ียงัเลก็

มากเกินกวา่จะเข้าเรียนในโรงเรียน)ต้องการความ
ชว่ยเหลอืทางการเงินเชน่เดียวกบัการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวนั	ระบบเงินชว่ยเหลอืจากรัฐบาลได้น�ามา
ใช้ในกรณีนี	้ซึง่ได้ให้ประโยชน์ทางการเงินส�าหรับ
การดแูลเชน่เดียวกบัการด�าเนินชีวติ	ผลประโยชน์
เหลา่นีมี้ส�าหรับคณุแมเ่ลีย้งเด่ียวซึง่มีรายได้น้อย	
หรือได้ค่าเลีย้งดจูากพ่อของเด็กในจ�านวนน้อย	
ส�าหรับกรณีนีก้ระทรวงการครอบครัวเยอรมนีได้
เป็นผู้จา่ยร่วมกบัส�านกังานสวสัดกิารเยาวชน
	 การเป็นคณุแม่เลีย้งเด่ียวอาจจะฟังดู
คล้ายเป็นภาระและในสถานการณ์มากมายมนั
เป็นเช่นนัน้จริงๆ	 แต่มนัยงัเป็นโครงสร้างท่ีปกติ
มากขึน้เร่ือยๆของครอบครัวในประเทศตะวนัตก	
ผู้หญิงส่วนมากไม่ได้เลือกท่ีจะเป็นคณุแม่เลีย้ง
เด่ียวแตจ่�านวนของคณุแมเ่ลีย้งเด่ียวก็ยงัคงเพ่ิม
ขึน้เร่ือยๆ	น่ีเป็นเหตผุลท่ีต้องการความเปล่ียนแปลง
ในทศันคตขิองผู้คนในประเดน็นีน้อกเหนือจากการ
ชว่ยเหลอืท่ีดีขึน้จากรัฐบาล	รัฐบาลเยอรมนัก�าลงั
ตอบสนองด้วยการให้อยา่งทัว่ถงึ	ทัง้การชว่ยเหลอื
ทางจิตใจและการเงิน	และด้วยการแสดงให้เห็น
วา่ผู้หญิงเหลา่นีไ้มไ่ด้อยูค่นเดียว	น่ีเป็นสิง่จ�าเป็น	
มิฉะนัน้จ�านวนของผู้หญิงและเด็กๆท่ีมากมายนี ้
จะถกูผลกัไปสูช่ายขอบของสงัคม

ควำมยำกล�ำบำก
ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว:
สถำนกำรณ์ในเยอรมนี
เรื่อง:  Melanie Kuhn

อาสาสมัครแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ภาพประกอบ : เว็บไซต์ singlemomfinance.com 

และ เว็บไซต์ steadymarriages.com 



เสียงจำกหญิง
ผู้ถูกละเมิดทำงเพศ
ในนิคำรำกัว

WIRE Says

	 เด็กวยัรุ่นท่ีเคยถกูข่มขืนและถกูลว่งละเมิดทาง
เพศรูปแบบอ่ืนๆในนิคารากวัก�าลงัเรียกร้องและยืนหยดัตอ่สู้
เพ่ือสทิธิของพวกเธอ	เสียงของพวกเธอต้องได้รับการรับฟัง
และด�าเนินการ	อยา่ง	“เอสเตฟาน่ี”	ซึง่ถกูขม่ขืนจนตัง้ครรภ์	
โดยอาของเธอเม่ือเธออาย1ุ7ปี	กลา่ววา่	 “เราไมไ่ด้ร้องขอ
ความสงสารจากพวกคณุ	แตเ่ราต้องการพลงัจากพวกคณุ”
	 การขม่ขืนและการลว่งละเมิดทางเพศอ่ืนๆก�าลงั
ขยายวงกว้างในนิคารากวั	และเหย่ือสว่นใหญ่ก็มกัเป็นหญิง
วยัรุ่นหรือเดก็ผู้หญิง	การขม่ขืนในชว่งปี	2541-2551	พบวา่
มากกว่าสองในสามของเหย่ือเป็นเด็กหญิงอายุต�่ากว่า								
17	ปี	เกือบคร่ึงหนึง่เป็นเดก็อายเุทา่กบัหรือต�่ากวา่	14	ปี
	 แม้ว่าจะมีข้อพิสจูน์ชดัเจนซึง่ปรากฏให้เห็นถึง
จ�านวนเหย่ือท่ีมากและความร้ายแรงของปัญหา	 รัฐบาล										
นิคารากัวก็ยังคงไม่มีท่าทีต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ี										
ซอ่นเร้นอยา่งร้ายแรงประเดน็นีเ้ลย	ไมมี่แผนการของรัฐบาล
ในระดบัชาติท่ีจะป้องกนัความรุนแรงทางเพศตอ่เดก็หญิง	
เพ่ือคุ้มครองเหย่ือวยัเยาว์	หรือเพ่ือรับประกนัวา่พวกเขาได้
รับความยตุธิรรมและการชดเชย	 ในทางกลบักนั	 พืน้ท่ีของ
การพดูคยุระหวา่งรัฐบาลและนกัตอ่สู้ เพ่ือสทิธิมนษุยชนใน
เดก็และผู้หญิงท่ีท�างานในประเดน็ดงักลา่ว	ก็ถกูปิดลงด้วย
รัฐบาลชดุปัจจบุนั

	 การหาข้อมลูท�าได้ยากถ้าคณุอยูใ่นความเสีย่ง
หรือก�าลงัทกุข์ทรมานจากการละเมิดทางเพศ	เดก็ผู้หญิง
จ�านวนมากอยูใ่นกบัดกัของสถานการณ์ท่ีละเมิดโดยไมมี่
ทางออกท่ีชดัเจน	 รอยมลทินจากอาชญากรรมทางเพศ
แสดงให้เห็นวา่ผู้ ท่ีถกูกลา่วหามกัจะเป็นเหย่ือท่ีรอดตาย	
มากกวา่ผู้ ท่ีกระท�าการละเมิด	 ไมมี่การรณรงค์โดยรัฐให้
มีการใสใ่จในสาธารณะทัว่ไป	 เพ่ือเปลี่ยนแปลงทศันคติ
ในสงัคม	และเดก็สาวท่ีเป็นเหย่ือจากการละเมิดทางเพศ
หรือข่มขืนจ�านวนมากท่ีออกมาพดูตอ่สาธารณชนได้ถกู
ปฏิเสธจากครอบครัวและชมุชนของเธอ
	 ลนิดาอายเุพียง	10	ขวบเม่ือตอนท่ีเธอถกูลว่ง
ละเมิดทางเพศโดยนกับวชคริสเตียน	เม่ือเธอค้นพบความ
กล้าท่ีจะออกมาพดูเก่ียวกบัเหตกุารณ์นัน้	ปฏิกิริยาแรกท่ี
ตอ่ต้านเธอมาจากหนึง่ในผู้ ท่ีไมเ่ช่ือ	“ผู้คนพดูอะไรหลายๆ
อยา่งกบัฉนั	และในฐานะท่ีเขา	(ผู้ ท่ีละเมิด)	 เป็นนกับวช
คริสเตียน	ท�าให้ไมมี่ใครเช่ือฉนัเลย	ในทางกลบักนั	เขาพดูวา่	
‘ท�าไมเธอพดูอะไรแบบนีอ้อกมา’	การโต้ตอบแบบนีท้�าให้
ฉนัเจ็บปวดมาจนทกุวนันี”้

จาก WIRE (จดหมายข่าวของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล)
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ล้มเหลวเพรำะระบบ

ไม่มีกำรช่วยเหลือ
ไม่มีทำงเลือก

WIRE Says

	 ส�าหรับผู้หญิงท่ีไม่สามารถพูดออก				
มาได้	การตอ่สู้ เพ่ือความยตุธิรรมอาจจะเป็นเร่ือง
ท่ีบอบช�า้จิตใจมาก	 ความล้มเหลวและการ
ขาดแคลนทรัพยากรในระบบยตุธิรรมหมายความ
วา่ผู้ ท่ีจูโ่จมมกัจะได้รับอิสระ	และคดีล้มเน่ืองจาก
ความผิดพลาดในกระบวนการ
	 การก่อตัง้สถานีต�ารวจส�าหรับสตรีและ
เด็กโดยเฉพาะนัน้เป็นความก้าวหน้าท่ีน่ายินดี	
แตมี่ไมพ่อท่ีจะครอบคลมุไปทัว่ทัง้ประเทศ	สถานี
ต�ารวจสว่นมาก	ติดขดัเร่ืองทรัพยากรดงันัน้เจ้า
หน้าท่ีต�ารวจไม่มีแม้เงินท่ีเพียงพอส�าหรับเติม
น�า้มนัไว้เดนิทางและสอบสวนต้นเหตท่ีุนา่สงสยั
ของความรุนแรงทางเพศ	 ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบตัต้ิองท�างานหนกัเพ่ือทดแทนความขาดแคลน
ของทรัพยากร	ในกรณีอ่ืนๆ	เหย่ือและผู้ปกครอง
ของพวกเขาได้รายงานพฤติกรรมท่ีปราศจาก
ความออ่นไหวของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีอยู่ภายใต้
การฝึกฝน
	 เม่ืออาย	ุ12	ปี	อเลฮานดรา	ไปรายงาน
วา่เธอถกูขม่ขืน	เจ้าหน้าท่ีต�ารวจไมเ่ช่ือเธอ		“ต�ารวจ
บอกฉนัให้หยดุร้องไห้	มนัไมเ่หตผุลท่ีฉนัจะต้อง
ร้องไห้	เร่ืองท่ีฉนัก�าลงัพดูอยูน่ัน้ไมเ่ป็นความจริง	
ฉนัรู้สกึแยม่ากเม่ือต�ารวจพดูวา่ฉนัโกหก	 เพราะ
วา่ฉนัไมมี่ทางโกหกในเร่ืองแบบนีเ้ลย

เหย่ือจากการขม่ขืนและการลว่งละเมิดทางเพศ
ท่ีคดีของพวกเธอต้องฟ้องร้องเป็นคดีอาญานัน้	
มกัจะละทิง้คดีไปเพราะกระบวนการทางกฎหมาย
ใช้เงินมากหรือไมก็่ท�าให้จิตใจบอบช�า้	บางครัง้
การนัง่พิจารณาคดีก็ถกูยกเลิกซ�า้แล้วซ�า้อีก	
บงัคบัให้เหย่ือต้องผา่นประสบการณ์ท่ีทรมาน
ของการเตรียมขึน้ศาลครัง้แล้วครัง้เลา่	ในบาง
กรณี	ผู้ ต้องหาก็ถกูปลอ่ยจากคกุโดยปราศจาก
การตรวจสอบหรือดแูลท่ีดีพอ	ท�าให้หญิงสาว
ทัง้หลายต้องตกอยู่ในความเส่ียงของการแก้
แค้นเอาคืน
	 เหย่ือจากการข่มขืนและการล่วง
ละเมิดทางเพศท่ีอายยุงัน้อย	ได้รับการสนบัสนนุ
ท่ีน้อยมากหรือไมก็่ไมมี่ความชว่ยเหลอืใดๆจาก
รัฐบาลเพ่ือฟืน้ฟชีูวติของพวกเขา	ผู้ ท่ีโชคดีก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือทางจิตวิทยาหรือทาง
กฎหมายจากศนูย์หรือท่ีพกัพิงเพ่ือสตรีและเดก็
หญิงท่ีอิสระ	 แตน่ี่มนัไม่พอท่ีจะรับประกนัว่า
จะได้ชว่ยเหลอืทกุคนท่ีต้องการ	ท่ีพึง่พิงในนิคา
รากวัส�าหรับเหย่ือของการละเมิดทางเพศและ
การขม่ขืนภายในครอบครัวยงัขาดแคลน	โดย
เฉพาะหน่วยงานท่ีเฉพาะทางส�าหรับเดก็	 มีท่ี
ชว่ยเหลอื	10	แหง่ท่ีด�าเนินการโดยองค์กรพฒันา
เอกชนซึง่ไมไ่ด้รับการชว่ยเหลอืทางงบประมาณ
หรือการชว่ยเหลือใดๆ	จากทางการนิคารากวั	
และยงัไมมี่การชว่ยเหลือทางงบประมาณจาก
รัฐส�าหรับศนูย์เพ่ือสตรีและเดก็หญิงท่ีไมมี่ท่ีพกั
อาศยัซึง่ได้ท�าอะไรไปมากเพ่ือเติมเตม็ชอ่งวา่ง
ของการจดัหาของรัฐ	คอนน่ี	ซึง่ถกูคมุคามโดย
บดิาของเธอตัง้แตอ่าย	ุ9	ถงึ	14	ขวบ	อธิบาย
ความส�าคญัของความชว่ยเหลอืท่ีเธอได้รับจาก
ศนูย์เพ่ือสตรีและเด็กหญิง	 “ท่ีน่ีฉนัได้พบกบั
สนัตสิขุ	ฉนัได้พบเพ่ือน	เพ่ือนท่ีพิเศษสดุ	ฉนัได้
ออกมาจากท่ีแหง่ความมืดมิดท่ีฉนัเคยอยู”่

	 เชน่เดียวกบัแผลเป็นภายในจิตใจ	ผู้ เป็นเหย่ือ
จากการขม่ขืนบางคนประสบกบัความบอบช�า้เม่ือพบ
ว่าพวกเธอตัง้ครรภ์	 ส�าหรับเด็กหญิงผู้ เป็นเหย่ือการ
ขม่ขืนท่ีเลอืกจะอุ้มท้องจนครบก�าหนดนัน้	ไมมี่การชว่ย
เหลอืจากรัฐหรือมีน้อยมากท่ีจะชว่ยดแูลเดก็ทารกหรือ
ชว่ยให้เดก็หญิงได้กลบัไปศกึษาหรือท�างาน	และได้ท�า
ตามแผนการท่ีพวกเธอมีส�าหรับอนาคต	ส�าหรับเหย่ือ
อ่ืนๆ	ความคิดท่ีจะให้ก�าเนิดเดก็ซึง่เป็นผลจากการขม่ขืน
นัน้เป็นเร่ืองท่ีรับไมไ่หว	ส�าหรับเหย่ือการขม่ขืนอายนุ้อย
บางคน	การตัง้ครรภเชน่นีย้งัท�าอนัตรายถงึแก่ชีวติหรือ
สขุภาพของพวกเธอ	อยา่งไรก็ตาม	กฎหมายปี	2551ซึง่
ท�าให้การท�าแท้งทกุรูปแบบเป็นอาชญากรรม	แม้กระทัง่
เดก็หญิงท่ีตัง้ครรภ์อนัเน่ืองมาจากการขม่ขืนนัน้	ได้บีบ
ให้พวกเขาเหลอืทางเลอืกเพียงน้อยนิด	ส�าหรับเดก็หญิง
ท่ีนอกจากจะไมส่ามารถควบคมุร่างกายของเธอเองได้
เพราะผู้ ท่ีข่มขืนแล้ว	กฎหมายปัจจบุนันีก็้ยงัร้ายแรง
อยา่งเหลือทนและไร้มนษุยธรรมมาก
	 รัฐบาลมีพนัธะหน้าท่ีท่ีจะป้องกนัการล่วง
ละเมิดทางเพศตอ่เดก็หญิงในนิคารากวั	เหย่ืออายนุ้อย
จากการขม่ขืนและการคกุคามทางเพศมีสทิธิท่ีจะได้รับ
การคุ้มครอง	 ได้รับความยตุิธรรมและการฟืน้ฟดูแูล	
รัฐบาลนิคารากวัต้องด�าเนินการเร่งดว่นเพ่ือท�าให้มัน่ใจ
ได้วา่การขม่ขืนไมใ่ช่เหตกุารณ์ท่ีจะตดัสนิชีวิตท่ีเหลือ
ของเดก็สาว	มากไปกวา่นัน้	ทางการจ�าเป็นต้องฟังเหย่ือ
ท่ีถกูขม่ขืนอายนุ้อย	“ค�าพดูของพวกเขามีพลงั”	กลา่ว
โดยผู้อ�านวยการศนูย์ท่ีท�างานร่วมกบัเดก็หญิงและสตรี
ท่ีเป็นเหย่ือของความรุนแรงในนิคารากัว	 “มนัเป็น
ข้อความท่ีเดก็หญิงต้อง		ได้รับ	พวกเธอต้องรู้สกึ	ต้อง
รับรู้วา่	ค�าพดูของพวกเธอมีพลงั”



จะให้(ผู้หญิง)แต่งตัวอย่ำงไร?

	 การเลือกสวมเสือ้ผ้าท่ีผิดส�าหรับผู้หญิงจ�านวนมากอาจจะท�าให้ถกู
จบั	ถกูคมุขงั	 และ	ถกูเฆ่ียน	แนวทางการแตง่กายถกูบงัคบัและควบคมุโดย
รัฐบาลและกลุ่มติดอาวธุ	 ซึง่บางครัง้ท�าในนามของศาสนาหรือวฒันธรรม						
บางครัง้ในฐานะทางของการถือสิทธ์ิในอ�านาจและชมุชนท่ีน่ากลวั	 ส�าหรับผู้
หญิงเหลา่นี	้การตอ่สู้ เพ่ือท่ีพวกเธอจะได้แตง่ตวัตามต้องการนัน้เป็นการตอ่สู้
เพ่ือเสรีภาพสว่นบคุคลและ	สทิธิมนษุยชน
	 ในปี	 2552	นกัขา่วชาวซดูานนามวา่	ลบันา	ฮสุเซน	ถกูจบัในร้าน
อาหารท่ีคาร์ทมู	 เธอและผู้หญิงคนอ่ืนท่ีถกูจบัพร้อมกนัได้รับข้อกล่าวหา	
“อนาจาร	หรือ	แตง่กายอยา่งผิดศีลธรรม”	เพราะลบันาสวมใสก่างเกงขายาว	
ผู้หญิงสว่นมากท่ีถกูจบัในวนันัน้เช่นเดียวกบัผู้หญิงอ่ืนๆท่ีถกูจบัทกุๆวนัใน
ข้อหาเดียวกนัท่ีเมืองคาร์ทมูได้สารภาพความผิด	 ก่อนขึน้ศาลพิเศษและ											
ถกูพิจารณาตดัสนิโทษและถกูเฆ่ียนภายในเวลาไมก่ี่ชัว่โมง	

	 แตล่บันายืนกราน	 ท่ีจะสู้คดีของเธอก่อนศาลทัว่ไป	 ในเดือน
กนัยายน	2552	 เธอถกูตดัสนิให้จ�าคกุ	 1	 เดือน	หรือปรับเป็นเงิน	 500	
ซดูานปอนด์	(ประมาณ	6,000	บาท)	เธอปฏิเสธท่ีจะจา่ยคา่ปรับจงึถกู
น�าตวัเข้าคกุ	ตอ่มาคา่ปรับถกูจา่ยโดยสมาคมนกัขา่ว	ลบันาย่ืนอทุธรณ์
ค�าตดัสินของศาลแตศ่าลรัฐธรรมนญูก็ยงัไมต่ดัสินคดีของเธอมากกวา่	
1	ปีมาแล้ว
	 “กฎหมายนัน้เป็นการเลอืกปฏิบตัมิาก	เพราะมนัจ�ากดัเสรีภาพ
ส่วนบุคคลในการเลือก”	 ลบันาบอกแอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล						
“[ส�าหรับฉนั]ความรู้สกึของการถกูลบหลูแ่ละการละเมิดศกัดิศ์รีเป็นเร่ือง
ใหญ่กวา่ความกลวั[ถกูลงโทษ]	 [ความรู้สกึ]นีน้�าความเข้มแข็งมาสูฉ่นั	
กรณีของฉนัเป็นเสียงแรกท่ีดงัขึน้มาและพดูว่า	 ‘ไม่	 สิ่งนีจ้ะต้องหยดุ’								
ผู้หญิงในซูดานยืนเคียงข้างฉนัเพราะเขาต้องการหนทางท่ีจะยตุิเสียง
เงียบและความกลวัเก่ียวกบักฎหมายเหลา่นี	้ ก่อนหน้านีผู้้หญิงท่ีเคย					
ถกูเฆ่ียนโดยต�ารวจในศาลและผู้หญิงจะถกูประณามโดยสงัคมและ
ครอบครัวของพวกเธอ	แตต่อนนีค้รอบครัวก็มองผู้หญิงวา่เป็นเหย่ือของ
ระบบนีแ้ล้ว”	
	 เสรีภาพท่ีจะแตง่ตวัตามท่ีต้องการ	เสรีภาพท่ีจะไมส่วมใสส่ิง่
ท่ีไมต้่องการ	เสรีภาพเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองส�าคญัเพราะมนัเป็นสว่นหนึง่ของ
สทิธิของพวกเราท่ีจะแสดงออก	ความเช่ือของเรา	วฒันธรรมของเรา	และ
อตัลกัษณ์สว่นบคุคล	โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตั	ิการบงัคบัหรือความ
รุนแรง	 เสรีภาพของพวกเราท่ีจะเลือกวา่เราแตง่ตวัอยา่งไรเก่ียวข้องกบั
สทิธิมนษุยชน	ผู้คนในสว่นตา่งๆของโลกมากมายถกูบงัคบัให้แตง่ตวัใน
ทางท่ีเลี่ยงไมไ่ด้	ไมว่า่จะด้วยกฎหมายหรือเพราะบรรทดัฐานทางสงัคม
ซึง่ถกูก�าหนดขึน้ผา่นการบงัคบัและความรุนแรงโดยพวกคนท่ีมีอ�านาจ	
(และใช้อ�านาจในทางท่ีผิด)	 เม่ือพวกเธอฝ่าฝืนข้อจ�ากดัเหล่านีอ้ย่าง						
ลบันา	 ฮสุเซน	พวกเธอจะต้องชดใช้อย่างหนกั	 ถกูกีดกนัจากชมุชน											
ถกูเลือกปฏิบตัิ	ขม่ขู	่ถกูจ�าคกุหรือเฆ่ียน	
	 ผู้หญิงเฉพาะกลุ่มทรมานภายใต้โครงสร้างเช่นนี	้ ในกรณี
จ�านวนมาก	รัฐบาลหรือผู้ มีอ�านาจในครอบครัวหรือชมุชน	ต้องการให้ผู้
หญิงแตง่กายและประพฤติตวัตามแนวทางท่ีสอดคล้องกบัความคิดท่ีมี
อยูโ่ดยทัว่ไป	เก่ียวกบับรรทดัฐานและคณุคา่ทางสงัคม	ผู้หญิงรับรู้	ไมใ่ช่
ในฐานะเร่ืองสว่นบคุคล	แตใ่นเร่ืองการก่อตวัของคณุคา่ความเช่ือเหลา่
นี	้ ในภาวะแวดล้อมเชน่นัน้	 ผู้ มีอ�านาจได้ก�าหนดและควบคมุวา่ผู้หญิง
จะสวมใสห่รือไมส่วมใสอ่ะไร	ได้บ้าง	พวกเธอท�าอะไรได้หรือห้ามท�าอะไร
บ้าง	 การกระท�าเช่นนีเ้ป็นการละเลยสิทธิมนษุยชนของผู้หญิงเหลา่นี	้			
รวมถงึสทิธิท่ีจะท้าทายการตีความท่ีครอบง�า	ทางวฒันธรรม	ประเพณี	
หรือ	ศาสนา	หรือทศันคตท่ีิเลือกปฏิบตัติอ่ผู้หญิง	

จาก WIRE (จดหมายข่าวของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล)

ฉบับที่ 1/2011 เดือนกุมภาพันธ์/ มีนาคม2554



FREEDOM 15

จะให้(ผู้หญิง)แต่งตัวอย่ำงไร?

	 ในเดือนพฤศจิกายน	2550	ประธานาธิบดี
ของเชชเนียนายรามซาน	คาดีรอฟ	 เรียกร้องให้ผู้
หญิงแตง่ตวัให้เรียบร้อยตามแนวทางกบัประเพณี	
และต้องสวมผ้าคลมุศีรษะ	เดก็ผู้หญิงและผู้หญิง
ในทุกระดบัการศึกษา	 รวมทัง้คนท่ีเรียนระดบั
มหาวิทยาลยั	 ล้วนเผชิญกบัการไลอ่อก	 ถ้าพวก
เขาไมย่อมท�าตาม	ในเมืองกรอซน่ี	ผู้หญิงไมไ่ด้รับ
อนญุาตให้เข้าอาคารของทางการจนกวา่พวกเธอ
จะสวมผ้าคลมุศีรษะ	ในเดือนกนัยายน	2553	ผู้ ท่ี
ตอ่สู้ เพ่ือสิทธิมนษุยชนได้จดุประเดน็เร่ืองชายใน
เคร่ืองแบบท่ีหยดุผู้หญิงตามท้องถนน	ผู้หญิงคน
ไหนก็ตามท่ีแตง่ตวัดไูม่เรียบร้อย	 จะถกูวา่กลา่ว
ด้วยความเช่ือดัง้เดมิของเชชเนีย	บางคนต้องเจอ
กบัความรุนแรง	 รายงานการละเมิดเหลา่นีก้�าลงั
อยูใ่นขัน้ตอนการสอบสวนโดยส�านกังานส�านกังาน
อยัการของเชชเนีย
	 ในซาอดุอิาระเบีย	ผู้หญิงถกูคาดหวงัให้
ปกปิดทัว่ทัง้ร่างกาย	พวกเธอไมส่ามารถใสอ่ะไร
ก็ตามท่ีมองเห็นทะลผุ่านไปถึงเนือ้หรือเสือ้ผ้าท่ี
รัดรูป	ต�ารวจศาสนา	(คณะกรรมการเพ่ือการเผย
แพร่คณุธรรมและปกป้องความชัว่ร้าย)	จะต�าหนิ

ตีความกฎเหลา่นีอ้ยา่งเข้มงวด	จะเสีย่งตอ่การถกู	
harassment	จากต�ารวจ	สมาชิกของ	“นกัรบบาซจิ”	
ซึง่เป็นก�าลงัรบอาสาสมคัร	และหนว่ยความมัน่คง
อ่ืนๆ	 การจลาจลได้เกิดขึน้บ่อยครัง้ขึน้เร่ือยๆ										
นบัตัง้แตป่ระธานาธิบดีมาห์มดู	อาห์มาดิเนจาด	
ขึน้ด�ารงต�าแหนง่ในปี	2548
	 ผู้หญิงท่ีละเมิดหลกัการแตง่กายอาจถกู
ตดัสินพิจารณาความผิดข้อหาใดก็ได้	 โดยให้จ�า
คกุตัง้แต	่10	วนั	ถงึ	2	เดือน	หรือได้รับการตกัเตือน	
หรือถกูปรับ	 ร้านขายเสือ้ผ้าในอิหร่านต้องรับรอง
การแต่งตวัหุ่นแสดงแบบว่าต้องไม่	 “ฝ่าฝืนการ
ประพฤติท่ีถกูตามท�านองคลองธรรมของสงัคม”	
เจ้าของร้านท่ีไม่สามารถปฏิบตัิเช่นนัน้ได้อาจจะ
ได้รับ	ใบแนะน�า	ค�าตกัเตือน	ค�าขม่ขู	่ และแม้แต่
เส่ียงต่อการเสียค่าปรับ	การเฆ่ียน	 และโดนยึด					
ใบประกอบธรุกิจ
	 นาสริน	 โซตูเดห์	 ทนายความเพ่ือ											
สิทธิมนษุยชนชาวอิหร่านช่ือดงัถึงก�าหนดการ
พิจารณาในวนัท่ี	16	กมุภาพนัธ์	2554	จากการท่ี
ไม่ปฏิบตัิตามหลกัการแต่งกาย	 หลงัจากท่ีเธอ
ปรากฏตวัด้วยการไมส่วมผ้าคลมุศีรษะในวิดีโอท่ี
เธอท�าเพ่ือรับรางวลัสทิธิมนษุยชนในอิตาลีเม่ือปี	
2551	ทางการอิหร่านห้ามเธอไมใ่ห้เดนิทางไปรับ
รางวลัด้วยตนเอง	 วิดีโอชิน้นัน้ท�าขึน้โดยสว่นตวั
และไม่ได้ออกอากาศในอิหร่าน	 นาสรินถูกกกั
บริเวณตัง้แตเ่ดือนกนัยายน	2553	และถกูตดัสนิ
จ�าคกุ	 11	 ปีในเดือนมกราคม	 2554	 เน่ืองจาก
กิจกรรมของเธอท่ีกระท�าโดยสนัติในฐานะทนายความ
แก้ตา่ง
	 ประเทศยโุรปบางประเทศก็ยงัมีกฎหมาย
ท่ีจ�ากัดว่าผู้หญิงแต่งกายอย่างไรได้บ้างในท่ี
สาธารณะ	 ในปีท่ีแล้ว	 เบลเย่ียม	ฝร่ังเศส	 และ	
เทศบาลจ�านวนมากในสเปน	ได้เปล่ียนมาห้ามการ
สวมชดุคลมุทัง้หน้าในท่ีสาธารณะ	ผู้สนบัสนนุการ
ห้ามนัน้อ้างวา่สิง่นีจ้ะชว่ยคุ้มครองผู้หญิงจากแรง
กดดนัท่ีบ้านหรือภายในชมุชนของพวกเธอท่ีบงัคบั
ให้ใสช่ดุปกปิดทัง้ใบหน้า	บางคนก็สนบัสนนุนโยบาย
นีเ้พ่ือมาตรการรักษาความปลอดภยั	 แอมเนสตี	้
อินเตอร์เนชัน่แนลเหน็วา่การห้ามการปกปิดใบหน้า
อยา่งครอบคลมุ	ในประเทศเหลา่นีก็้ไมไ่ด้สอดคล้อง
กบัพนัธะด้านสทิธิมนษุยชนของรัฐและมาตรการ		
อ่ืนๆก็สมควรท่ีจะด�าเนินเพ่ือรับประกนัสทิธิมนษุยชน
ของผู้หญิง

ด้วยค�าพดูตอ่ผู้หญิงหรือผู้ปกครองในฐานะท่ีพวก
เธอไมป่กปิดใบหน้าหรือโชว์ขา	แขน	ข้อเท้า	หรือ	
เส้นผม	บางครัง้ต�ารวจศาสนาโบยผู้หญิงบน								
ท้องถนนหรือจบัพวกเธอ	ผู้ปกครองของผู้หญิง	
(มาห์แรม)	ก็ยงัถกูลงโทษและต้องรับรองวา่เธอจะ
ท�าตามข้อปฏิบตัิการแต่งตวัท่ีไม่ได้บญัญัติเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร	ต�ารวจศาสนายงัว่ากลา่วเด็ก
หนุม่ท่ีไว้ผมยาวและบงัคบัให้ตดัผมตอ่หน้าในเวลา
นัน้ทนัที
	 ตัง้แตก่รกฎาคม	2525	ผู้หญิงและผู้ชาย
ชาวอิหร่านจะต้องยดึมัน่ข้อบงัคบัการแตง่ตวัเม่ือ
อยูใ่นท่ีสาธารณะซึง่ถกูบงัคบัเป็นกฎหมาย	ผู้หญิง
ต้องสวมเสือ้ผ้าท่ีไมรั่ดรูปและคลมุศีรษะ	คอ	แขน	
และ	ขา	ผู้หญิงจ�านวนมากสวมชาดอร์แบบดัง้เดมิ
ตอ่ไป	(ผ้าสดี�ายดึใต้คาง	คลมุทัง้ศีรษะและร่างกาย	
คนอ่ืนๆสวมเสือ้แขนยาว	โค้ทท่ีไมรั่ดรูป)	หรืออาจ
จะสวมผ้าคลุมศีรษะท่ีรู้จักกันในนาม	 rusari														
ซึง่คลมุทัง้ศีรษะ	ห	ู และคอ	และมนัยงัใหญ่พอท่ี
จะผกูใต้คาง	หรือจะเป็นผ้าคลมุศีรษะอยา่งพอดี
ยาวไปถงึหน้าอกท่ีเรียกวา่ฮิญาบ	โดยเฉพาะชว่ง
ระหว่างฤดรู้อน	ผู้หญิงซึง่ไม่	 comply	ตามการ

ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก



ตัวย่อ

ภาษาอังกฤษ

HLM

HPC

HPN

HR

HR 2020

HRA

HRE

HRO

HRP

HRV

ICC

ICG

ICMG

ICM

IEC

ICP

IFP

ILOP

IRP

IMP

IMG

IMT

IOP

IS

ISOP

ISP

ITP

IYA

IYCC

IYSC

ค�าเต็มภาษาอังกฤษ

High Level Mission

High Priority Country

Health Professionals Network

Human Rights

Human Rights 2020 (twenty twenty)

Human Rights Awareness

Human Rights Education

Human Rights Organization

Human Rights Program

Human Rights Violations

International Criminal Court

International Committee on Governance

International Committee on Movement Growth

International Council Meeting

International Executive Committee

International Committee on Policy

International Fundraising Program

International Law and Organizations Program

Information Resources Program

International Mobilization Program

International Management Group

International Mobilization Trust

International Operational Plan

International secretariat

International Secretariat Operational Plan

Integrated Strategic Plan

Information Technology Program

International Youth Assembly

International Youth Coordination Committee

International Youth Strategy Committee

ศัพท์สิทธิ 
FREEDOM
มารู้จักตัวอักษรย่อและค�าศัพท์ที่ใช้ในแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกันต่อ 

ฉบับนี้ถึงคิวของตัวเอช (H) ถึงตัวไอ (I)

ความหมายภาษาไทย

ภารกิจระดับสูง 

(มีเลขาธิการใหญ่ของเอไอเป็นหัวหน้าทีม)

ประเทศที่ได้รับความส�าคัญระดับสูง

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน ปี 2020

ความตระหนักในสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนศึกษา

องค์กรสิทธิมนุษยชน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ศาลอาญาระหว่างประเทศ

คณะกรรมการระหว่างประเทศ

ว่าด้วยความการใช้อ�านาจบริหารจัดการ

คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการเติบโต

ของความเคลื่อนไหว

ที่ประชุมสภานานาชาติของแอมเนสตี้

คณะกรรการบริหารระหว่างประเทศของแอมเนสตี้

คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยนโยบาย

ฝ่ายระดมทุนระหว่างประเทศ 

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

ฝ่ายกฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ 

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

ฝ่ายทรัพยากรข้อมูล 

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

ฝ่ายเคลื่อนไหวระหว่างประเทศ 

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

กลุ่มผู้บริหารระหว่างประเทศ

กองทุนระหว่างประเทศส�าหรับการเคลื่อนไหว

แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ

ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ

แผนงานปฏิบัติการของส�านักเลขาธิการ

ระหว่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์บูรณภาพของแอมเนสตี้

แผนโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภาเยาวชนระหว่างประเทศของแอมเนสตี้

คณะกรรมการประสานงานเยาวชนระหว่างประเทศ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เยาวชนระหว่างประเทศ
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Artimis Fowl

Claymore

โดย กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

	 อาร์ทิมิส	ฟาวล์	เป็นนิยายซีร่ีย์ท่ีมีช่ือเสยีง
ก้องโลก	เลม่หนึง่	ซึง่ถกูรังสรรค์ขึน้ด้วยฝีปากกาของ
นกัเขียนชาวไอร์แลนด์	นามวา่	“โอเวน	โคลเฟอร์”
	 นิยายเร่ืองนีก้ล่าวถึงเด็กยอดอจัฉริยะ	
มากเลห์่เหลีย่ม	ท่ีเกิดมาในตระกลูอาชญากรช่ือก้อง
โลก	ท่ีมีช่ือวา่	“อาร์ทิมิส	ฟาวล์”	และด้วยความเป็น
อจัฉริยะแกมโกงท่ียงัมีจริตของเดก็อยูใ่นตวั	อาร์ทิมิ
สจงึได้ท�าการ	หาทาง	 “ปล้นทองจากเหลา่ภตูิแฟร์
ร่ี”	ซึง่ผู้ ใหญ่ตา่งคดิวา่เป็นเร่ืองเหลวไหล	แตอ่าร์ทิมิ
สพบหลกัฐานยืนยนัการมีอยู่ของเหลา่แฟร์ร่ีจริงๆ	
และในการปล้นนัน้	 ก็มีตวัละครหลกัตนหนึง่	 เป็น
แฟร์ร่ีหญิงท่ีช่ือวา่	“ฮอลลี่	ช็อต”	บทบาทของฮอลลี่	
ช็อตนีเ้องท่ีผมอยากจะเอย่ถงึ
	 ฮอลลี่	 ช็อต	เป็นผู้กองในหนว่ยรบพิเศษ
ของภติูแฟร์ร่ี	ท่ีต้องเข้ามาผจญกบัแผนการอนัร้ายกาจ	
แยบคายของอาร์ทิมิส	ทัง้โดนจบัเป็นตวัประกนั									
สู้รบประจญับานกบัทัง้คนยกัษ์	และสตัว์ประหลาด

	 อสรูสาวเคลย์มอร์	 หรือ	 เคลย์มอร์	 เป็น
หนงัสือการ์ตนูซีร่ีย์ขนาดยาวของญ่ีปุ่ น	 (Manga)											
ท่ีแตง่เร่ือง	และวาดภาพโดย	โนริฮิโระ	ยางิ
	 เร่ืองเคลย์มอร์	เป็นเร่ืองของกลุม่นกัรบหญิง
ท่ีถกูฝังยีนส์ของปีศาจไว้	เพ่ือเพ่ิมพลงัความสามารถ
ในการตอ่สู้ 	ในการตอ่กรกบั	“ปีศาจ”	และมีเฉพาะเพศ
หญิงเทา่นัน้ท่ีสามารถรับการปลกูถ่ายยีนส์ได้อยา่งมี
ประสทิธิผล	กลุม่นกัรบเหลา่นีมี้ช่ือเรียกวา่	“เคลย์มอร์”	
ตามช่ือดาบขนาดใหญ่ท่ีเป็นอาวธุประจ�ากายของพวก
เธอ	พวกเธอกลายเป็นกลุม่คนท่ี	“สงัคมมนษุย์หวาด
กลวั	แตก็่ไมอ่าจจะขาดได้”	เพราะพวกเธอคือ	ขมุพลงั
เดียวในการตอ่ต้านกบัภยัท่ีเรียกวา่	“ปีศาจ”	แตใ่นอีก
แงม่มุหนึง่	พวกเธอกลุม่เดียวกนันีเ้อง	ก็ท�างานให้แก่
องค์กรไร้ช่ือองค์กรหนึง่	ซึง่เป็นองค์กร	“ชายเป็นใหญ่”	
และอยูใ่นเกาะปิดตาย	ท่ีถกูอปุโลกน์ให้เป็นโลกทัง้ใบ
ของพวกเธอ	(คล้ายกบัภาพยนตร์เร่ือง	The	Truman	
Show	ท่ีน�าแสดงโดยจิม	แคร์ร่ี)
	 การ์ตนูญ่ีปุ่ นเร่ืองนี	้ ทัง้ขบัเน้นถึงความ
ส�าคญั	 และพลงัของสตรีเพศ	 ไปพร้อมๆ	กบัพดูถึง
โครงสร้างทางสงัคมท่ีกดทบัการมีตวัตนของสตรีเพศ	
รวมถึงภาพลวงตาทางอ�านาจท่ีสงัคมเหมือนจะ								
หยิบย่ืนให้กบัเพศหญิง	
	 แน่นอนวา่	การมีตวัตนอยูข่องเหลา่เคลย์
มอร์นัน้	 ในทางหนึ่งเป็นเหมือนสญัญะท่ีบ่งบอกถึง
พลงัอ�านาจท่ีเพศหญิงถือครองไว้	 แต่เพศเดียว													

ยกัษ์อย่างโทรล	 ซึ่งสดุท้ายแล้ว	 (ช่วงเล่มหลงัๆ											
ในซีร่ีย์)	 อาทิมิส	กบัฮอลลี่ก็ได้เปลี่ยนสถานภาพ			
จากศตัรู	มาเป็นมิตรคูก่ดักนัแทน
	 ตวัตนของฮอลลี่นัน้	ตอกย�า้	และถามถงึ
บทบาท	และความสามารถของผู้หญิงในโครงสร้าง
ทางสงัคมเป็นอยา่งดี	โดยเฉพาะในสงัคมท่ีมีมายา
คตติอ่เพศหญิงในฐานะเพศท่ี	“ออ่นแอ”	ต้องได้รับ
การปกป้องจากเพศชาย	 “ผู้ เข้มแข็ง”	 ตลอดเวลา	
นอกจากนีย้งัเป็นการร่ายค�าถามกลบัใส่เหล่านกั
สตรีนิยมจอมปลอม	และเหล่าเพศชายอีโก้สงูทัง้
หลายถึง	 สถานะ	 และบทบาทของเพศหญิงใน			
สงครามอีกด้วย	 ในขณะท่ีนกัสตรีนิยมจอมปลอม
มวัแตเ่รียกร้องข้อเรียกร้อง	ก๊ิกก๊อกเอาแตไ่ด้ของสตรี
ท่ีดแูสนจะเอาแตไ่ด้	 (และไมรู้่เลยวา่นัน่ย่ิงเป็นการ
ตอกย�า้มายาคติว่าเพศหญิงอ่อนแอ)	 โดยไม่เคย
สนใจถึงความเท่าเทียมทางเพศจริงๆ	อย่างการท่ี
สตรีเพศก็ควรจะต้องไปเกณฑ์ทหารดงัเชน่เพศชาย	
หรือเพศชายอีโก้สงูท่ีงมงายกบัความเป็น	“ผู้ผกูขาด
ความแขง็แกร่ง”	นัน้	ฮอลลี	่ช็อต	ในนิยายเร่ืองนีค้งจะ
บอกอะไรกลบัไปได้บ้างวา่	“ผู้หญิงเองก็ท�าได้โว้ย”

พลงัท่ีเพศชายไม่มี	 แม้จะขวนขวายเพียงใด	
และนัน่เป็นพลงัท่ีค�า้จนุสงัคมทัง้มวลให้คงอยู่
ได้	คุ้มครองกระทัง่ตวัเพศชายท่ีมกัผกูตดิความ
เข้มแข็งไว้กบัเพศตนด้วย	 เหลา่เคลย์มอร์นีก็้
ไมไ่ด้ตา่งอะไรจาก	“หญิงแกร่ง”	ในสงัคมชาย
เป็นใหญ่	ในความเป็นจริงเลย	พวกเธอเป็นท่ี
เกรงกลวั	หรือถกูมองอยา่ง	“แตกตา่ง”	ในสงัคม	
แตส่งัคมเอง	หรือองค์กร	ก็รู้ดีวา่ไมส่ามารถขาด
คนแบบนีไ้ด้โดยเดด็ขาด	เพราะพลงัขบัเคลือ่นท่ี
มีค่าของพวกเธอนัน้	 เกินกว่าจะปฏิเสธได้								
แตใ่นขณะเดียวกนัภายในพืน้ท่ีทางอ�านาจท่ี
สงัคมยอมรับความสามารถ	 และตวัตนของ
หญิงแกร่งเหลา่นัน้	 มนัก็เป็นเพียงพืน้ท่ีได้รับ
การหยิบย่ืน	หรืออนญุาตให้ด�ารงอยู่ได้ด้วย
ความปราณีปราศรัยจากระบอบชายเป็นใหญ่	
เป็นพืน้ท่ี	หรือโลกลวงตาของสทิธิ	และอ�านาจ	
ท่ีหญิงแกร่งเหลา่นัน้ถกูลากเข้าไป	และกกัขงั
เอาไว้	 กลบักลายเป็นการท�างานในกลไกเพ่ือ
ความอยู่รอดของระบอบชายเป็นใหญ่ไปเสีย	
ซึง่การ์ตนูเร่ืองนีก็้ได้ขบัเน้นออกมาอย่างถึง
พริกถงึขิง	จากภาพท่ีกลุม่เคลย์มอร์	ถกูควบคมุ
โดยองค์กรชายล้วน	 ในเกาะปิดตายท่ีเสมือน
โลกลวงตาของพวกเธอ

หนอนหนังสือ
อำร์ทิมิส ฟำวล์

อสูรสำวเคลย์มอร์



สินค้ำใส่ใจ 
งำน Burmaspective : 
ปรำกฏกำรณ์ ณ ดินแดน
ด้ำนตะวันตก

SHOP 
SHARE 
CHANGE

	 งานนีแ้อมเนสตีฯ้	ได้ร่วมมือกบัอีก	4	องค์กร	ได้แก่	
กลุ่มเพ่ือนพม่า	 มลูนิธิพฒันาศกัยภาพชมุชน	 กลุ่มสมาชิก
รัฐสภาอาเซียนเพ่ือพม่า	 และคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ
ประชาธิปไตยในพมา่	โดยจดัขึน้ในวนัท่ี	10	กมุภาพนัธ์	ท่ีผา่น
มา	ณ	 ห้องฉายภาพยนตร์	 ชัน้	 5	 หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร	กิจกรรมประกอบด้วย	เสวนาสาธารณะ	“สนธิ
สญัญาปางโหลงกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในประเทศพมา่	
”	และการฉายภาพยนตร์สารคดี	เร่ือง	“This	Prison	Where	I	
Live”	พร้อมๆกบันิทรรศการภาพถ่าย			“West	of	the	Border,	
West	of	the	Sun”	บริเวณหน้าห้องจดังาน
	 หลงัการเลือกตัง้ครัง้ประวตัิศาสตร์ของพม่าใน
รอบ	20	ปี	และการปลอ่ยตวันางออง	ซาน	ซจีู	ในเดือนพฤศจิกายน	
2553	อองซาน	ซจีู	 ได้กลา่วถงึหนทางในการประนีประนอม
ระหวา่งชาตพินัธุ์ด้วยการเจรจา	“ข้อตกลงปางโหลงฉบบัท่ี	2”	
ซึ่งจะมีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์พม่าในคริสต์
ศตวรรษท่ี	21	โดยใน	64	ปีท่ีแล้ว	ได้เกิด	“สนธิสญัญาปางโหล
ง”	 ท่ีลงนามระหว่างนายพล	 อองซาน	ตวัแทนรัฐบาลพม่า							
เจ้าฟ้ารัฐฉาน	และตวัแทนจากรัฐคะฉ่ินและรัฐฉ่ิน
	 เวทีเสวนาซึง่ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ	นกัวชิาการ	
และตวัแทนจากกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ	 ในจึงมาร่วมพดูคยุถึง
ทิศทางและความเป็นไปได้	 ในการเจรจาระหวา่งรัฐบาลพมา่
และกลุม่ชาติพนัธุ์ต่างๆ	การรือ้ฟืน้ข้อตกลงปางโหลงขึน้มา
พิจารณาใหม	่เป็นความหวงัของชาติพนัธุ์ชน	กลุม่น้อยในพมา่
ท่ีจะสามารถมีสิทธิมีเสียงในการปกครองได้	 แต่นกัวิชาการ	
มองวา่เป็นไปได้ยากท่ีข้อตกลงนีจ้ะบรรลผุล	เน่ืองจากรัฐบาล
ทหารพมา่ประกาศเจตนารมณ์ชดัเจนวา่ต้องการให้พมา่เป็น	
“รัฐเด่ียว”	มิใช	่“สหพนัธรัฐ”	ตามท่ีกลุม่ชาตพินัธุ์ต้องการ	และ
แม้นางอองซาน	ซจีูจะได้ได้รับอิสรภาพและประสงค์ริเร่ิมการ
เจรจา	 ก็ไม่มีสิ่งใดมาการันตีได้ว่ารัฐบาลทหารจะร่วมมือ										
กบัเธอ	และไมก่กัขงัเธออีกครัง้
	 ในสว่นของสารคดีนัน้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กนัจนเต็มห้องฉายภาพยนตร์	บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
คกึคกัและมีเสียงหวัเราะท่ีดงัขึน้มาเป็นระยะๆ	จากมกุตลก
ของนกัแสดงตลกช่ือดงัทัง้สองคน	คือซาร์กานาร์	จากพมา่	และ
ไมเคลิ	มิตเตอร์ไมเออร์	ซึง่แม้ความตลกจะมีพอๆกนั	แตส่ิง่ท่ี
ทัง้สองตา่งกนัคือเสรีภาพในการแสดงออก	สารคดีท�าให้ผู้ชม
ได้รู้ซึง้ถงึการเมืองท่ีเตม็ไปด้วยความหวาดกลวัในพมา่	ทัง้การ
ท่ีประชาชนกลวัรัฐบาล	และท่ีรัฐบาลกลวัจะควบคมุประชาชน
ไมไ่ด้	ความหวาดกลวัของรัฐบาลท�าให้ซาร์กานาร์ผู้ซึง่ใช้มกุ
ตลกและค�าพดูเสียดสีเป็นอาวธุตอ่ต้านรัฐบาลต้องถกูกกัขงั
อีกครัง้	และครัง้นีเ้ขาต้องโทษจ�าคกุถงึ	59	ปี	ก่อนถกูลดโทษ
เหลือ	35	ปี	

Try Arm: ไม่ใช่แค่แฟชั่น 
แต่มันคือกำรต่อสู้

ซื้อได้ที่ไหนบ้ำง

	 การเลกิจ้างท่ีไมเ่ป็นธรรมของบริษัทไทรอมัพ์
ซึง่อ้างวา่ต้องปรับโครงสร้างการผลติ	แตบ่ริษัทกลบัไป
ตัง้โรงงานใหม	่และเลกิจ้างคนงานท่ีท�างานมาย่ีสบิปี
จ�านวน1,959	คน		โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า	ท�าให้
กลุม่คนงานรวมตวักนัชมุนมุประท้วงอยา่งยาวนานถงึ	
8	 เดือน	ทัง้หน้าโรงงานและใต้ถนุกระทรวงแรงงาน					
ในชว่งปี2552
	 ระหวา่งการรวมตวักนัท่ีกระทรวงแรงงาน	
คนงานซึง่ถกูเลกิจ้างมาจากแผนกตา่งๆในโรงงานจงึ
ได้ริเร่ิมสร้างสรรค์สนิค้าของตวัเองท่ีได้มาตรฐานใกล้
เคียงกบัไทรอมัพ์	โดยใช้ช่ือวา่	“Try	Arm”	จากความ
ร่วมมือของอดีตคนงานไทรอมัพ์ท่ีมีความเช่ียวชาญ
แตกตา่งกนั	ก็ท�าให้รูปแบบสนิค้าพฒันาไปในทางท่ีดี
ขึน้เร่ือยๆจนทกุวนันี	้ในราคาท่ีถกูกวา่มากแตค่ณุภาพ
เทา่แบรนด์ดงั
	 สนิค้า	Try	Arm		สะท้อนให้เหน็ถงึปัญหา
แรงงานท่ีถกูกดข่ี	 และความไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค	
และแม้การชมุนมุจะยตุไิปแล้ว	แตก่ารตอ่สู้ยงัคงด�าเนิน
ตอ่ไป	สนิค้า	Try	Arm	จงึเป็นส่ือกลางในการสนบัสนนุ
การตอ่สู้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมกบัแรงงานและสงัคม	
ด้วยการด�าเนินการผลิตแบบสหกรณ์และยึดหลกั
ประชาธิปไตยในองค์กร	ท�าให้คนงานทกุคนเป็นเจ้าของ	
เป็นสนิค้าท่ีปลอดคราบเลอืดและน�า้ตา	นอกจากนีส้ิง่
ท่ีส�าคญัคือ	Try	Arm	ได้ค�านงึถงึผู้บริโภค	ทัง้การมีสว่น
ร่วมในการก�าหนดอนาคตของ	Try	Arm	รวมถงึราคา
และคณุภาพสินค้าท่ีเป็นธรรมระหวา่งกนั	 เพ่ือท�าให้
การค้าท่ีเป็นธรรมเป็นแฟชัน่ในสงัคมไทย	(Fair	Trade	
Fashion)

	 สนใจอดุหนนุกนัได้ท่ีโรงงานTry	Arm	ตัง้อยูท่ี่	
425/2	ซอย	สขุมุวทิ	115	ต.ส�าโรงเหนือ	อ.เมือง	จ.สมทุรปราการ	
(ใกล้คาร์ฟร์ูปู่ เจ้าสมิงพราย)	หรือตดิตอ่ได้ท่ี	tryarm.under-
wear@gmail.com	และยงัมีวางขายในร้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
•	กรุงเทพฯ	:	ร้านหนงัสอืก็องดดิ	บ้านเลขท่ี207	ริมถนนตะนาว	
ราชด�าเนิน	หลงัอนสุรณ์สถาน	14	ตลุา	ประมาณ	50	เมตร
•	กรุงเทพฯ:	 ซุ้มจ�าหน่ายสนิค้าของมลูนิธิเอ็มพาวเวอร์	หอ
ศลิป์กรุงเทพฯ	ชัน้	3	
•	กรุงเทพฯ:	ร้าน	Red	Shop	ชัน้	5	อิมพีเรียล(บิก๊ซี)	ลาดพร้าว
•	กรุงเทพฯ:	ร้านกาแฟท่ี	“สวนเงินมีมา”	อยูร่ะหวา่ง	เจริญนคร
ซอย	20	กบั	ซอย	22	
•	 กรุงเทพฯ:	 	 “ท่ีว่าง..Our	 space”	 ชัน้ลา่งของส�านกังาน
กฎหมายทนายอานนท์	น�าภา	หรือ	ส�านกังานกฎหมายราษฎร
ประสงค์	(People	Will)	อยูซ่อยประชาราษฎร์บ�าเพญ็	24	แยก	
2	ห้วยขวาง	
•	สพุรรณบรีุ:	 ร้านศรีธงชยั(1994)	 บ้านไวตามิลค์(บ้านรัก
สขุภาพ)ข้างธนาคารกรุงไทย	ตลาดอูท่อง	อ�าเภออูท่อง	
•	เชียงใหม:่	ร้านเชา่หนงัสือ	9	บรรทดั		164/7	ซอยชมจนัทร์	
ต.ป่าแดด	อ.เมือง	
•	เชียงใหม:่	ร้านสายรุ้งมินิมาร์ท	63/27	ใต้หอพกัอินเตอร์เรส
สเิดนท์	ซอยวดัอโุมงค์	ถ.สเุทพ	ต.สเุทพ	
•	ล�าปาง:	ร้านหนงัสือ	é	g	a	l	i	t	é	(เอกาลเิต้)	ณ	ตกึเสาจินดา
รัตน์			ตัง้อยูบ่น	ถ.ทิพย์ช้าง	ต.หวัเวียง	อ.เมือง
•	นครราชสีมา:	หนงัสือ	กาแฟ	คาโมเมะ	624/11	ถนนช้าง
เผือก									(ซอยโรงแรมวีวนั)	ต.ในเมือง	อ.เมือง	
•	มหาสารคาม:	ร้านมัน่ยืน	ถ.ศรีสวสัดิด์�าเนิน	ต.ตลาด	อ.เมือง
•	ภเูก็ต:	ร้านหนงั(สอื)	2521	เลขท่ี	61	ถนนถลาง	ต�าบลตลาด
ใหญ่	อ�าเภอเมือง	
•	 สงขลา:	 ร้านขนมจีนพ่ีดกุ	 ถ.สาครมงคล	2	ต.หาดใหญ่	
อ.หาดใหญ่	
•	ญ่ีปุ่ น:	ร้าน	Irregular	Rhythm	Asylum	ท่ีชินกจู	ุโตเกียว
•	และเร็วๆ	นี	้ท่ีแอมเนสตี	้ชอป	ซอยลาดพร้าว	1	ตดิกบัส�านกั
งานแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย

สนิค้าของ	Try	Armในปัจจบุนั
•	กางเกงชัน้ในผู้หญิง	ทกุรูปแบบ	ทัง้เอวสงู	เอวต�่า	หรือบกิิน่ี
แบบตา่งๆ
•	กางเกงชัน้ในผู้ชาย	แบบเอวต�่า	บกิิน่ี	และบอ็กเซอร์
•	ชดุวา่ยน�า้ผู้หญิง	บีกิน่ี	ทพีูซ
และขณะนีก้�าลงัพฒันาผลติภณัฑ์ยกทรงส�าหรับผู้หญิงด้วย

โครงกำรพิเศษ
	 กลุม่คนงาน	Try	Arm	ก�าลงัจะมีบทบาทใหมใ่น
ฐานะ	 “องค์กรเงินทนุ”	 โดยจะปันก�าไรสว่นหนึ่งเพ่ือให้ทนุ
องค์กรด้านสิทธิแรงงาน	 เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการรวมกลุม่
ของแรงงาน	 ในครัง้แรกขอเปิดตวัด้วยการให้	 2	ทนุ	ทนุละ	
20,000	บาท	องค์กร	หรือกลุม่ใดก็ได้ท่ีท�างานเพ่ือแรงงาน
หรือกรรมกร	สามารถเสนอโครงการย่ืนขอทนุได้ท่ี	Try	Arm	
และในปีตอ่ๆไปก็จะขยายทนุมากขึน้เร่ือยๆตามก�าไรท่ีได้รับ
	 อ่านเร่ืองราวและดสูินค้าเพ่ิมเติมได้ท่ี	 http://
tryarm.blogspot.com	 	หรือกดไลค์ในเฟซบุ๊ค	 “Try	Arm”	
Underwear	“Fair	Trade	Fashion”
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เรื่องราวและภาพประกอบจาก 

เว็บไซต์ tryarm.blogspot.com 

และเฟซบุ๊ค “Try Arm” 
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พลังของปลำยปำกกำ

	 แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	
ขอเชิญสมาชิกทกุทา่นเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี	 2554	 โดยจะจดัขึน้ในวนัเสาร์ท่ี	 23	
เมษายน	2554	เวลา	09.00	–	17.00	น.	ณ	ส�านกั
กลางนกัเรียนคริสเตียน	ถ.พญาไท	 เขตราชเทวี	
กรุงเทพฯ	 (เชิงสะพานหวัช้าง)	 กิจกรรมในการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีได้แก่
•	สมาชิกจะได้มีโอกาสพบปะสงัสรรค์	ร่วมเรียนรู้
และแลกเปลีย่นในประเดน็สทิธิมนษุยชน
•	รับทราบผลการด�าเนินการขององค์กร	และร่วม
กนัก�าหนดทิศทางการพฒันาองค์กร
•	 เลือกตัง้คณะกรรมการบริหารองค์กรเพ่ือไป
พฒันาองค์กรตอ่ไป	เน่ืองจากในการประชมุใหญ่
สามญัประจ�าปี	2554	ครัง้นี	้มีกรรมการชดุปัจจบุนั
จ�านวน	5	ทา่นจะหมดวาระลง	อนัได้แก่
1.		คณุเอกชยั		ป่ินแก้ว	รองประธานกรรมการ
2.		คณุปิยนชุ		โคตรสาร	เหรัญญิก
3.		คณุประสทิธ์ิ			ดวงแก้ว	กรรมการ
4.		คณุกฤตกิา		โภคากร	กรรมการ
5.		คณุเตชินทร์โชติ	อะนนัชยั	กรรมการ

	 หวงัเป็นอยา่งย่ิงในความร่วมมืออนัดี
จากท่านสมาชิก	 สถานการณ์ปัญหาด้าน																
สทิธิมนษุยชนในประเทศไทยและในระดบัโลกจะ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึน้อย่างแน่นอนด้วย						
ความคิด	ความเหน็	และการสนบัสนนุจากสมาชิก
ทกุทา่น	ซึง่เป็นกลไกอนัส�าคญัย่ิงตอ่การด�าเนิน
กิจกรรมของแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	
ในอนาคต

	 จากกรณีของผู้ ท่ีตอ่สู้ เพ่ือสทิธิต้องถกูคมุขงัหรือถกูคมุคาม
ในท่ีตา่งๆทัว่โลกซึง่แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทยเลือกมา	
6	กรณีให้ระดมเขียนจดหมายร้องเรียนทางการท่ีเก่ียวข้อง	ในชว่งวนัท่ี	
9-14	 ธนัวาคม	2553	ลายมือช่ือของทกุๆคนท่ีจรดลงจดหมายนัน้ได้
ปรากฏผลขึน้มาแล้ว
•	 เฟมี	 เพเตอร์ส	นกัการเมืองฝ่ายค้านในแกมเบีย	ถกูปลอ่ยตวัก่อน
ก�าหนดจากเรือนจ�าในเดือนธนัวาคม	2553
•	 เหมา	 เฮิงเฟิง	 ได้รับอนญุาตให้พบกบัครอบครัวของเธอเป็นครัง้แรก	
นบัตัง้แตท่ี่เธอถกูกกัขงั	ในเดือนมกราคม		และในวนัท่ี	22	กมุภาพนัธ์	
เธอได้รับการปลอ่ยตวัก่อนก�าหนดถงึ	6	เดือน	สามีของเธอ	นายหว	ูเสเวย่	
Wu	Xuewei	เช่ือวา่	เป็นเพราะแรงกดดนัจากทัว่โลกท�าให้เกิดผลเชน่นี	้
และเขายงักล่าวขอบคณุทกุๆคนในแอมเนสตีท่ี้รณรงค์เร่ืองราวของ		
เหมา	เฮิงเฟิง	แตส่ถานการณ์ลา่สดุในวนัท่ี	24	กมุภาพนัธ์	เธอต้องโดน
จบัเข้าสถานกกักนัอีกครัง้	ทัง้ท่ียงัมีสขุภาพย�่าแย	่เราจงึยงัต้องตดิตาม
ขา่วคราวของเธอ	และร่วมกนัเรียกร้องให้ทางการปลอ่ยตวัเธอโดยเร็ว

•	บาทหลวงอเลก็ฮานโดร	โซลาลนิเด	กเูอรา	ได้รับการอารักขาจากคน
คุ้มกนัสองคนท่ีทางการเม็กซิโกได้จดัมาให้	 หลงัจากท่านตกอยู่ใน
อนัตรายมานานเพราะมีบคุคลไมพ่อใจท่ีทา่นให้ความชว่ยเหลอืผู้อพยพ
•	วาลสิ	ยนิูส	อาหมดั	 ได้ถกูตัง้ข้อหาและก�าลงัรอการพิจารณาคดีใน
ศาล	ซึง่ถือวา่เป็นก้าวส�าคญัท่ีจะน�าไปสูค่วามยตุธิรรม	ภายหลงัถกูคมุ
ขงัในบริเวณเคอร์ดิสถานของอิรักเป็นเวลา	10	 ปี	 โดยไมมี่ข้อกลา่วหา
ใดๆทัง้สิน้
•	นอร์มา	ครูซ	 ได้กลา่วว่า	 “จดหมายรักษ์สิทธิ”	ท�าให้ส่ือมวลชนใน
กวัเตมาลาสนใจภยัท่ีก�าลงัคกุคามเธอ	เธอเช่ือวา่สิง่นีจ้ะสง่ผลให้ทางการ
จะต้องมาปกป้องเธอและองค์กรของเธอ	รวมทัง้ต้องตดิตามคดีของเธอ
ตอ่ไป
	 กิจกรรมนีจ้ดัขึน้ใน	51	ประเทศ	จ�านวนจดหมายทัว่โลกมี
ทัง้หมด		636,139	ฉบบั	สว่นในประเทศไทยมี	761	ฉบบั
	 สิง่นีพิ้สจูน์ให้เหน็วา่พลงัของทกุๆคน	เม่ือรวมกนัแล้วสามารถ
ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงได้	กิจกรรมการลงนามในจดหมายถือวา่เป็น
กิจกรรมพืน้ฐานท่ีสดุของแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ซึง่แม้วา่จะเกิด
ผลจริงมากหรือน้อยแคไ่หนก็ตาม	แตอ่ยา่งน้อยท่ีสดุแล้ว	พวกเราก็ได้
เป็นก�าลงัใจให้กบัผู้คนท่ีก�าลงัตอ่สู้กบัสทิธิมนษุยชนอยา่งสนัติ
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FREEDOM 

The principle of non-discrimination and 
equality before the law is a basic provision 
of every human rights treaty. Many 
treaties explicitly underline in addition 
to this that women’s rights should be 
upheld to the same extent as men’s. 
However, these treaties do not refer 
directly to violence against women.

The Committee on the Elimination of 
All Forms of Violence against Women 
recognized that violence against 

This newsletter’s theme is “Women’s Rights” to celebrate Inter-
national Women’s Day on the 8th of March. This day is for recall-
ing the struggle of women laborers whom are violated and dis-
criminated against. The organizations working for women all 
around the world organize campaign activities and movements to 
advocate women’s rights, particularly regarding women labors’ 
problems occurring in each country.

Because Women’s work is never done
And is underpaid or boring or repetitious
And we’re the First to get sacked
And what we look like is more important than what we do
And if we get raped it’s our fault
And if we get bashed it’s our fault
And if we get bashed we must have provoked it
And if we raise our voices we’re nagging bitches
And if we enjoy sex we’re nymphos
And if we don’t we’re rigid
And if we love women it’s because we can’t get a “Real Man”
And if we ask our doctor too many questions
We’re neurotic or pushy
And if we expect community care for our children we’re selfish
And if we stand up for our rights we’re aggressive
And “unfeminine”
And if we don’t we’re typical weak females
And if we want to get married we’re out to trap a man
And if we don’t we’re “unnatural”
And because we still can’t get adequate contraception
But men can walk on the moon
And if we can’t
cope or don’t want a pregnancy
We are made to feel bad about abortion
And...for lots
And lots of other reasons
We are part of the women’s liberation movement 

These rights and freedoms include:

a) The right to life;
b) The right not to be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading
    treatment of punishment;
c) The right to equal protection according to humanitarian norms in the 
    time of international or internal armed conflict;
d) The right to liberty and security of the person;
e) The right to equal protection under the law;
f) The right to equality in the family;
g) The right to the highest attainable standard of physical and mental health;
h) The right to just and favourable conditions of work”

Violence against women has been identified 
as a particularly grave human rights violation, 
because of the way it violates many other 
rights simultaneously. 

by Joyce Stevens

VIOLENCE AGAINST WOMEN AS 
A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS !

BECAUSE WE’RE WOMEN

women acts as a form of discrimination. In its General Recommendation 
19 the Committee stated that:
 
“Gender-based violence, which impairs or nullifies the enjoyment by 
women of human rights and fundamental freedoms under general               
international law or under human rights conventions, is discrimination 
within the meaning of Article 1 of the Convention.
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INTERNATIONAL THAILAND
EXECUTIVE DIRECTOR Parinya Boonridrerthaikul 

Executive Director

During the last 40 years, many new 
human rights organizations have been 
founded in Thailand. As a result, more 
talks on human rights violations, campaigns 
for the protection of rights, and support 
programs for high-risk groups, are taking 
place than ever before. We have numerous 
rights organizations, devoted activists, 
and generous supporters in all areas of 
the country. Every day, reporters and 
researchers work to raise human rights 
awareness through the media. Despite 
all these efforts, human rights violations 
are still common in Thailand. In fact, 
they are so prevalent and so entrenched 
that their elimination is unlikely to occur 
during our lifetimes.

Human rights violations are not limited to 
physical violence. Discrimination by race, 
nationality and/or class also composes 
a large part of the problem. A court 
case involving an individual from a rich 
and influential family usually results in a 
‘not guilty’ verdict. For a working class 
defendant, however, the charges tend 
to be much more serious. Most people 
in Thailand are well aware of these 
injustices.      

Discriminatory biases can also be found 
in Thai governmental offices and         
ministries. Higher-level officers often 
promote workers who graduated from 
their alma mater, instead of fairly      
evaluating each worker’s achievements 
and abilities. This kind of discrimination, 
again, is recognized by most people in 
our society.

Gender discrimination is another human 
rights violation prevalent in Thailand. 
The ‘man to lead, woman to follow’ 
model is still widespread. In this             

patriarchal culture, women are denied 
rights and a voice, and thus, forced 
to accept a lesser role in society. Men 
are more often chosen for important 
positions. When a woman is hired, 
male co-workers often receive higher 
pay for the same job. Gender               
discrimination in the workplace is only 
one example of inequality in Thailand.    

Although there are many regulations 
to protect women’s rights, Thai 
women still face severe human rights 
violations every day. They are victims 
of human trafficking, forced labor, and 
torture; and they are repeatedly taken 
advantage of, physically and mentally, 
by family members and by society. 
Atrocities committed against women 
stem from outdated societal norms 
which can only be corrected through 
fostering more respect and awareness 
of the importance of human rights.
 
With the growth of the recent feminist 
movement, a misinterpretation – that 
women are seeking greater power 
than men – has been on the rise. In 
reality, feminists are campaigning for 
social equalities similar to those       
established in developed countries. 
Women should be treated fairly, and 
as dignified human beings, as is 
clearly stated in Article 1 of the        
Universal Declaration of Human Rights: 
“all human beings are born free and 
equal in dignity and rights”.

I am she…. By Samhain Whitefox 
 

I am she 
who cares for her children. 

I am she 
who loves unconditionally. 

I am she 
who will defend her family. 

I am she 
who does not fear death. 

I am she 
who leads with confidence. 

I am she 
who follows with loyalty. 

I am she 
who courageously stands up. 

I am she 
who perseveres against all odds. 

I am my own person. 
I am Woman.
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WOMEN (DEFENDING THEIR)
RIGHTS, JUSTICE AND EQUALITY

Parinya Boonridrerthaikul 
Executive Director By Sirada Khemanitthathai, 

AI Thailand Volunteer 
Photo : Pratabjit Neelapaijit

“Human rights talk” in this issue will 
acquaint you with two well-known and 
brave women. Even though both are not 
feminists, the way they fight for human 
rights can lead us to understand more 
about women’s role of defending            
righteousness for the whole society.

The first woman is “Pratabjit Neelapaijit”, 
a daughter of a disappeared human rights 
lawyer, Somchai Neelapaijit whose case 
is stalled. The injustice she has been 
facing inspires her to work for raising the 
issue of enforced disappearance which 
seems like a new topic, but actually has 
been taken place in Thailand for a long 
time.

Now she is working at the Justice for 
Peace Foundation (formerly the Working 
Group on Justice for Peace) while she is 
also a representative of the Asian            
Federation Against Involuntary                           
Disappearances (AFAD) and a Ph.D. 
student of Political Sciences at                           
Chulalongkorn University. All of her work 
is related to “Enforced Disappearances” 
which is not only the result of injustice, 
but also a terrible human rights abuse. 

What is the background 
of the  Justice for Peace 
Foundation?
At first, the foundation was established 
after several NGOs investigated the     
disappearance of the lawyer Somchai. It 
is now also for carrying on Somchai’s 
intention to uphold the principle of justice 
and for investigating what he stated about 
disappearances in the three southern 
border provinces. Therefore, we started 
with the case in the southern provinces, 
and then we received some appeals from 
the other parts of Thailand as well. In 
Khon Kaen, there was the case of Kamol 
Laosopapan who disappeared on the day 

he called for protection from police          
officers after having appealed about local 
corruption. It is believed that he                  
disappeared when he was at Ban Phai 
police station. We have submitted this 
case to be a special case both for DSI 
and United Nations Working Group on 
Enforced Disappearances. Moreover, 
when the president of the foundation, 
Angkana Neelapaijit, worked in the ICCPR 
Report project together with Ministry of 
Justice and went to Fang District, Chiang 
Mai for researching the issue of the right 
to a nationality, she met the head of the 
Lahu Association for Development of the 
Quality of Life. He told her about                
disappearances and torture in his village 
during anti-drug wars. All of these cases 
extend our work to other parts of the 
country. We also accompany the relatives 
of the Black May incident’s victims who 
have appealed the victims’ disappearance 
before. It is easy to extend the work    
because it is newly raised as an issue in 
Thai society.

What are the problems of 
the definition of disappearance 
in Thailand?
Most Thai people understand disappearance 
in terms of “missing”, voluntarily missing, 
or human trafficking. But our work is 
about enforced disappearances in which 
the offender or suspected persons are 
government officers, such as police, 
soldiers or public authorities. It seems 
like a new issue for Thai people, but after 
the foundation started to research enforced 
disappearances, we have found basic 
information that it has been taking place 
for a long time since the Piboonsongkram 
administration when communist people 
were seriously suppressed. Thai                
government, Thai leaders or elite people 
often use disappearances to make their 
political opponents vanish. The                    
disappearances, therefore, have been 
continuously happening in Thailand. We 
expect Somchai’s case to be a model to 
push Thailand to introduce a protection 
measure against enforced disappearances 
and particularly to charge and punish 
those who are high-level government 
officers. Nowadays, Thailand’s criminal 



law does not include enforced disappearances 
as a crime, as it can be seen in Somchai’s 
case that the defendant was charged only 
on “abduction”. In foreign countries, they 
hold enforced disappearances equivalent 
to crimes against humanity and genocide.

Are there any restrictions for 
Thai women to defend human 
rights?
I personally cannot see any restrictions for 
Thai women to enhance their own potentials. 
For example, a Thai displaced persons group 
whose leaders and protesters are mostly 
women rallied from Ranong to Bangkok 
without fear even though they have no Thai 
identity cards. And from my experience 
visiting many countries, I would say that 
Thai women have the least restrictions 
compared to other countries, especially 
Asian ones. Thai women under any condition 
can take action whenever they have              
opportunity. But the most worrisome thing 
is an attraction of capitalism that may limit 
the ability of women.

What is the situation of women in 
the Deep South of Thailand?
I think it can be called “colorful” because 
of their different roles. Most people see all 
of them, women in the violent situation, as 
victims who are empathetic, but in fact, 
there are some women who stand for        
defending their rights or calling for peace. 
At the same time, some may support the 
violence due to their belief and ideology 
about traditional motherland, so it seems 
normal that some support and are proud of 
their husbands and sons who leave the 
house to be trained in fighting for such 
ideology. This means some women in the 
three southern border provinces choose 
their own life while some must adapt      
themselves. I have found many women, 
whose husbands have disappeared. They 

were treated well by their husbands, but now most of them realize how they 
can adapt their lives; they can earn a living and look after their children by 
themselves. In other words, the violent situation pushes them to be self-reli-
ant, hopeful and stronger. But the fear possibly limits their potential because 
of the high-risk situation and social problems. It can be concluded that there 
are several types of women in the Deep South of Thailand; they are not always 
victims who are weak, quite or depressed.

How are women involved with human rights?
I personally am not a feminist because those ideas are never more 
important than human rights. If we seriously hold up the principle 
of human rights and respect one another, as we are all humanly 
equal, the difference of religion, ethnicity and gender are not 
necessary to be mentioned. Although I am a Muslim woman, I 
never call for being treated as someone who needs protection. All 
humans have equal dignity which is more essential than any 
other things Some people misunderstand that Islam focuses on 
gender differences, but in fact, according to religious doctrine, 
being man or woman is less important than being human and 
servants of God. However, women’s current problems are             
happening because we do not respect one another as human 
being enough, but concentrate on the outside appearance that 
lead us see the others’ difference in sex, religion or political thought.
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WOMEN (DEFENDING THEIR) 
RIGHTS, JUSTICE AND EQUALITY
Another woman’s struggle with government corruption 
and the unfair justice system: Jittra Cotchadet 
discusses her fight against worker exploitation in 
the garment industry, below.

Jittra is a full-time employee and consultant of the 
Labor Union of Triumph International Thailand. 
She also works as a coordinator and speaker at 
TRY ARM, an organization founded by workers 
unlawfully laid off by Triumph. TRY ARM produces 
high quality, sweat-free products and sells them at 
reasonable prices. The fist in the company’s logo 
is the symbol of the workers’ shared ambitions.

What labor rights violations occur at Triumph’s factory?
There are a lot of violations. The issues might seem trivial to 
an outsider, but, to the workers, these problems are serious. 
For example, when a worker, or an immediate family member, 
gets sick, the worker cannot take a sick day. If she is lucky 
enough to get the day off, she will not get paid. Increased 
production is another, more subtle, violation the company 
offers to pay a little more money as an incentive for workers 
to work harder and for longer hours. It happens all the time. 
These workers work overtime until their health suffers. This 
violation is not as easily identifiable as underpayment or forced 
labor, so it wears workers out without them understanding 
why. The 200 baht workers receive is also not enough. Some 
regularly skip lunch to earn more money. Some cannot afford 
coffins for deceased loved ones. Others cannot afford to take 
their kids to the doctor. Their low wages are used to pay for 
their children, their parents, the rent, their debt and any 
other expenses they might have. This is not a good life, so we, 
the Labor Union workers, decided to start a protest.   

What obstacles to labor rights activism exist in Thailand?  
It is a difficult process because money is usually the primary 
focus. When we organize an educational workshop, workers 
are only worried about how to get more overtime pay. The 
legal system in the country does not help either because 
nothing (emergency decree, martial law, Internal Security Act) 
really gives us freedom of assembly. Union workers also cannot 
just organize a protest because the employer would fire them 
and call it “restructuring”. The companies want to hide their 
real motives  to dissolve worker unions, or, at least, to keep 
union power in check.

By Sirada Khemanitthathai, AI Thailand Volunteer
Photo : Thailand Mirror/ Patchar Duangklad

So unions in Thailand have no real power?
We can gather, but only under strict rules that diminish our 
bargaining power. Thailand has a tripartite system which  
involves the employer, the government and the workers’    
representative. A union always gets one vote, regardless of 
how many members it has  one vote for a union with 3,000-
4,000 members, one vote for a union with 10-20 members 
which discourages the forming of large groups. Moreover, the 
bureaucracy makes it difficult to bring about any change. For 
example, all three parties have to vote for a wage increase. 
The employer and the government predictably vote against 
it. The workers’ representative abstains. The result: 2.5 votes 
in opposition. 

How do you see yourself as a female labor rights activist?
I don’t really think of gender in this context. I am a representative 
of the workers. I never advocate exclusively for women’s rights. 
Labor oppression does not distinguish between a man and a 
woman. Female capitalists take advantage of workers, too. 
The main focus of this fight is not between sexes, but between 
employers and workers.    



What do you think about the increase of 
women in the human rights movement?
The role for women might seem to be 
opening up, but the conservative,          
male-dominate way of thinking is still 
prevalent in Thailand. Women are            
expected to follow and to behave. In my 
personal opinion, this idea is imposed by 
capitalism more than by men. It is     
shameful for a woman to be promiscuous, 
because it undermines the husband’s 
sense of ownership. The logic is similar 
when talking about abortion rights and 
homosexuality. If these women can avoid 
getting married to a man and avoid getting 
pregnant, then they will not have children. 
Capitalism needs a new generation of 
workers, so it makes sense to condemn 
those things. Forcing women to remain 
in the old system provides society with a 
larger labor force. In addition, kids are 
also a big reason for workers to work hard. 

You can ask the workers, “Why do you 
work so hard?” The answer is either “for 
my kids’ future” or “to keep my parents 
comfortable”. It is capitalism’s job to 
create incentives. If not children, they 
would use materialistic things, like cars 
and houses.

You believe the public’s well-being is not re-
ally the goal of most upper-class, feminist 
advocates, is that right?       
That’s right. It’s funny how they thought 
that I was a feminist and arranged an 
interview with me. They were very surprised 
when they found out the truth. (laugh) 
But I did have a debate with them about 
the ratio of women and men in                     
government. In the end, those people are 
all “lady this”, “lady that”. I am never 
going to be included. In fact, there should 
be a quota system to allow working-class 

people to get involved. People mistakenly 
believe that those rich ladies are working 
for every Thai woman. 

What is the relationship between sexual            
discrimination and capitalism?
I don’t focus on just women’s rights    
because both men and women are taken 
advantage of in the factory. They try to 
make us believe that it is men that are 
oppressing the women. We have gender 
wars instead of focusing on how to fix the 
system. Women are not allowed to work 
as mechanics, so people fight to change 
that. I don’t think there are jobs exclusively 
for men and not women, or vice versa. 
What can’t women do? A man can also 
sew if he wants to. It is about personal 
preferences. However, our society says 
men are to become soldiers, and women, 
nurses. Nowadays, male nurses are very 
helpful at transporting patients. There is 
no reason for sexual discrimination in the 
workplace, even though capitalism tries 
to make us believe otherwise.

To conclude, can you talk about the role of 
women in the fight against social discrimination? 
It doesn’t matter it you are a woman or a 
man. You can always make a difference. 
Life is short. To have a meaningful           
existence, you have to do something for 
others. Life is like a flash of lightning in 
the sky – no one pays much attention to 
it. Thunderbolts, though, are remembered. 
Many people want to do something for 
the world, but the economy and society 
are major obstacles. Instead of doing it 
alone, you must come together and work 
as a group. It is also important to have a 
system of checks and balances, so that 
no one ends up a dictator in the end.        
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Students in the department of International 
Relations, Political Science, Chulalongkorn 
University study not only foreign policy, 
world domination by great power and 
state security, but they learn more        
colorfully and diversely from a                              
critical-stream lecturer, “Asst. Prof. Soravis 
Jayanama”. He always questions and 
critics toward everything even critical 
approach itself. It is very great to talk with 
him academically about the feminist 
movement.  

Nowadays, how is the form of feminist                
movements, on which issues are they                    
concentrating?
Today’s feminism is not only the struggle 
for gender-based rights, but also all    
struggles fighting for other problems   
related to inequality, such as class struggle, 
anti-war or anti-structural violence. We 
cannot solely consider feminism because 
women’s rights are complicated and   
involved with several issues. Having some 
women in power does not mean all 
women are empowered. Pushing women 

FEMINISM : 
BEYOND SEXUAL EQUALITY
From the point view of critical political scholar, Asst.Prof. Soravis Jayanama
By Sirada Khemanitthathai, AI Thailand volunteer

to be political leaders or even having all 
parliamentary seats belonging to women 
does not guarantee that the rest of 
women in society are powerful or                
included, so exploitation against women 
is very complex and related to class, race 
and religion.  

In Thailand, there are also some women            
defending for social equality, how can you 
explain?
Class conflict is an unavoidable and      
essential issue because if the feminist 
movement focuses only on how to put 
woman in top position, but if the whole 
structure still remains, it is meaningless. 
Similarly in America where racial               
discrimination is predominant, if all poor 
black people became the rich while all 
rich white people became poor, the      
society would not be changed even the 
actors had exchanged their positions 
because the hierarchy structure between 
class would not have vanished. This is 
the same as the issue of sexual                    
discrimination because if women became 
leaders, playing a role as men, the social 
equality still would not occur.

For you, professor, how were women’s rights 
related to human rights at the beginning?
Women’s rights are similar to human 
rights in the way of their origin, taking 
place in the Western countries. I think 
both are related by “Olympe de Gouges” 
after the end of French Revolution. She 
criticized the Declaration of Rights of Man 
and of the Citizen in which were written 
that there was equality and liberty among 
all men, but she questioned why women 
could not have political rights and where 
are women in the declaration. She did 
not say that the declaration was ridiculous 
or fake, but it was not “universal” enough 
because it excluded women. That was 
one of the beginnings of making rights 
and freedom necessarily cover women. 
Evolution of human rights has been    
developing in the way that the rights      
issues are increasingly raised and made 
more “universal” because of women and 
black people, especially after the               
colonial period. During that time, black 
people stood up for equality while 
women called for political rights.



How is the internal conflict among feminist movements 
themselves?
There are internal conflicts both in movements 
and academics. Each wave of feminism competes 
with and criticizes the others. White middle-class 
women ran the first wave of feminism. It was 
therefore questioned due to the class and racial 
bias and led to a lack of solidarity among feminists. 
As I have said it is rather connected to other issues, 
for example the right to work outside the home, 
which was required by feminism organizations, 
which became a class and racial conflict because 
it reflected the advantage of white middle-class 
women, but not for all women. Thus, women’s 
rights have two levels of debate: the first is between 
female and male and the other is among feminists 
themselves involving other inequality issues.

What do you want to suggest about human rights and 
women’s rights?
The most delicate thing is an awareness of how 
they are used because the word “rights” are 
mostly used for other hidden objectives,                     
especially on the international level. Some women’s 
rights activities disadvantage women, such as the 
anti-terrorism war in Afghanistan lead by the 
United States. In the war, women’s rights were 
promoted equivocally, highlighting that the Taliban 
government abused women, so it was an obligation 
of white men to protect brown women from brown 
men. Indeed, women’s rights were just an excuse 
used to legitimize war and any kind of war is    
definitely harmful for all women. When American 
soldiers governed there, Afghan women’s                  
organizations were ignored and even under the 
new Afghan government women are marginalized.  

Are rights always linked to power?
We have to realize that everything is unclear; there 
are often some hidden agendas. The presented 
conflict is possibly not truly the main conflict. What 
I am concerned about is that both women’s rights 
and human rights are not used to help the most 
exploited people, but rather they are used to    
empower those in power or maintain their positions. 
Powerful people practice rights in the name of 
women, looking at women as victims who called 
for help. This means the inferior people will be 
trapped with no way to reach equality. Actually, 
human rights must be about empowering those 
who lack advantages and all rights are unavoidably 
linked to power. It has to be considered what the 
rights are ultimately used for and whether it can 
transform the whole society in the long-term. It 
has to be determined if it moves “from something 
to something” similar or only creates new elites.

Do you mean women are not equal as men?
Which type of women do you mean? You have to 
question which women and which men are not 
equal, as I have mentioned. We cannot think about 
only sex-based concepts. However, as an international 
relations scholar, I would explain that sexual           
inequality is an unavoidable issue because of    
male-dominated state structures. At the                        
international level, international relations games 
and foreign policy implementation are all under the 
structure of “masculine” competition, which states 
have more masculinity. States are categorized in 
different masculine levels as individual men, for 
example failed states are seen as states that are 
weak like a woman, less masculine and have to be 
helped. International conflicts are full of masculinity, 
particularly in military and war.

Finally, he also criticized that NGOs are too much 
mutually supportive of capitalism and their issues 
are mostly about rights for groups of people            
defending their identity and culture rather than 
class struggle, although capitalism is the most 
predominant factor of the capitalist realism world’s 
current problems. Even the actions of NGOs’ show 
the social inequality symptoms, but it can only lead 
to an “inclusion”, not “transformation”.
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The situation of being a single mother is just 
one of several ways of life in the modern 
days. In Germany 13% of all parents are 
single parents, the most of them are single 
mothers but there are also single fathers. In 
the last years there has been a big change 
in the structure of family. The traditional 
civil concept of the “normal family” with 
married parents and their children in a    
common household has changed, even 
though the importance of family is still high. 
The modern structure of family in Germany 
and the most of the western countries is a 
multifarious construct which supports the 
existence and acceptance of single mothers. 

But single mothers are not only a (brand) 
mark of the modern lifestyle change, they 
can also be considered as a high-risk group. 

There are several reasons why someone can 
become a single mother. It could be because 
of divorce or breakup, pregnancy without 
being married or because of other reasons 
like for example the death of the partner. 
However it shouldn’t matter why they are in 
this kind of situation- what matters is to show 
them how to cope with this situation. 

Single mothers face complex problems such 
as financial, social, psychological or             
economical. They are more burdened then 
married mothers and face several difficulties 
in their life. Single mothers have a high risk 
to get into poverty especially due to their 
economical situation. In addition they have 
to deal with the care of their child          

BALANCING 
ACT SINGLE
MOTHER:
SITUATION
IN GERMANY 
By Melanie Kuehn, 
AI Thailand Volunteer
Photo: singlemomfinance.com 

(children) and their job as well as other 
functions like household tasks. It is a 
balancing act in which every problem 
creates struggling. 

To find the right balance in this act      
Germany provides like lots of other     
western countries help and support for 
the women to find solutions for the      
mentioned problems. The support has a 
bride range and covers the well-being of 
the mother as well as of the child. 

When you look at the social and                  
psychological tribulations which single 
mothers face- Listening and supporting 
are the key words for an effective              
advancement of the situation. Single 
mothers in Germany can find help at 
Information center, at Self-help-groups, 
as well as at websites and local and    
national unions of single parents. So they 
can get all information they need to get 
support as well as an exchange which 
helps them to deal better with their     
situation. Especially the first months the 
women can have big psychological     
problems and their might be a need to 
speak to a therapist. This help they can 
get at an information center as well as at 
a therapist’s practice. If the situation is 
very hard to handle for them or if they 
are very young, there is the possibility of 
living some time in a carehome with the 
child, where social worker show the young 
mothers a proper way of managing their 
life.

In dealing with the economically problems 
there are two issues essential: the care 
of the child as well as financial support. 
Even if the single mother has a job, it is 
often part-time and so less paid. The care 
of the child (especially if it is too small to 
attend classes at school) needs to be 
financial supported as well as the daily 
living. Governmental financial support 
systems apply in this case, which provide 
financial benefits for the care as well as 
for the daily living. These benefits are 
especially provided for single mothers 
who have a less income or get less     
alimony from the father of the child. The 
German Family Ministry is in charge of 
this as well as the youth welfare office. 

Being a single mother might sound like 
a burden and in many situations it is one 
but it is also a more and more common 
structure of family in western countries. 
The most of the women didn’t chose to 
be a single mother but the number of 
single mothers is continuously increasing. 
That is why there needs to be a change 
in the view of the people on this issue 
aside from a better governmental support. 
The German Government is reacting by 
providing socially, psychological and  
financial support and by showing the 
women that they are not alone. This is 
essential- otherwise a big number of 
women and children would be pushed 
to the margins of the society. 



GIRLS SPEAK 
OUT AGAINST 
SEXUAL VIOLENCE
IN NICARAGUA

WIRE Says
From WIRE, ACTIONZINE by Amnesty International
Volume 40 Issue 005   December 2010/ January 2011

Young survivors of rape and other sexual abuse 
in Nicaragua are speaking out and standing 
up for their rights. Their words must be listened 
to and acted on. As Estefany, who was raped 
and made pregnant by her uncle when she 
was 17,says: ‘I am not asking for sympathy,    
I want your solidarity.’

Rape and other sexual abuse are widespread 
in Nicaragua, and the majority of victims are 
young women and girls. More than two thirds 
of all rapes reported between 1998 and 2008 
were committed against girls under the age of 
17; almost half involved girls aged 14 or under.
 In spite of overwhelming evidence of the scale 
and seriousness of the problem, the                  
Nicaraguan government is still not treating this 
hidden human rights emergency with the 
urgency it warrants. There is no national      
government plan to prevent sexual violence 
against girls, to protect young victims, or to 
ensure that they receive justice and reparation. 
Instead, spaces for dialogue between the 
government and women’s and children’s      
human rights defenders working on the issue 
have been closed down by the current              
administration. 

Information is difficult to find if you are at risk 
or suffering sexual violence. Many girls are 
trapped in abusive situations with no clear way 
out. The stigma associated with sexual crimes 
means that it is often the survivor – not the 
abuser – who is blamed. There have been no 
nationwide public awareness campaigns by 
the government to change social attitudes, and 
many young survivors of rape or sexual          
abuse who speak out are rejected by their 
families and communities. Many more never 
take that risk.

Linda was 10 when she was sexually abused 
by an evangelical priest. When she found the 
courage to speak out about the abuse, the first 
reaction she encountered was one of disbelief: 
“People said things to me, and as he [the 
abuser] was an evangelical priest, no one 
believed me. Instead, they said ‘Why are you 
saying these things?’ This reaction hurts me 
even now.”
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FAILED BY 
THE SYSTEM

NO SUPPORT,
NO CHOICE

WIRE Says

For girls who are able to speak out, the 
struggle for justice can be a traumatic 
one. Failures and lack of resources in the 
justice system mean that attackers often 
walk away free and cases collapse due 
to procedural errors. 
The establishment of specialized Police 
Stations for Women and Children is a 
welcome advance, but there are not 
enough to cover the whole country.Many 
are under-resourced, so that police         
officers do not even have enough money 
to pay for fuel to travel and investigate 
suspected cases of sexual violence. While 
some committed officers work hard to 
cover the shortfall in resources, in other 
cases survivors and their carers have 
reported insensitive behaviour from     
under-trained police officers. 
When 12-year-old Alejandra went to report 
that she had been raped, police officers 
did not believe her: “The police told me 
to stop crying, that there was no reason 
for me to cry, that what I was saying was 
not true. I felt very bad when the police 
said I was lying, because I would never 
lie about things like this.”

Survivors of rape or sexual abuse 
whose cases get as far as                             
prosecution often abandon the 
case because the legal process 
is either too expensive or too 
traumatic. Sometimes hearings 
are cancelled repeatedly, forcing 
the survivor to go through the 
ordeal of preparing for a court 
appearance time after time. In 
some cases, alleged abusers are 
released on bail without adequate 
checks or supervision, putting 
girls at risk of retaliatory attacks.
Young survivors of rape or     
sexual abuse get little or no 
government support to rebuild 
their lives. The lucky ones find 
psychological and legal help at 
independent women’s and girls’ 
centres or refuges, but this is 
not enough to guarantee               
assistance to all those who need 
it. Shelters for survivors of         
domestic abuse and rape in 
Nicaragua are scarce, particularly 
those which are specifically for 
children. There are 10 shelters 
run by NGOs that receive no 
financial or other support from 
the Nicaraguan authorities – and 
there is also no government    
financial support for the                    
non-residential women’s and 
girls’ centres which do so much 
to fill the gaps in state provision. 
Connie, who was abused by her 
father from the age of 9 to 14, 
described the importance of the 
support she receives from a 
women’s and girls’ centre: “Here 
I have found peace, I have found 
friends, very special friends, I 
have managed to come a bit out 
of the dark place I was in.”

As well as the psychological scars, some rape survivors face 
the additional trauma of finding that they have been made 
pregnant. For young rape survivors who choose to carry the 
pregnancy to term, there is little or no state support to help 
care for the baby or enable girls to return to education or work 
and pursue the plans they had for the future. For other            
survivors, the
idea of giving birth to a child as the result of rape is unbearable. 
For some young rape survivors, such pregnancies can also 
endanger their lives or health. However, a 2008 law that 
criminalizes all forms of abortion, even for girls pregnant as a 
result of rape, has left them with little choice. For a girl who 
has already been denied control over her own body by the 
rapist, the current law is unbearably harsh and inhumane.
The government has an obligation to prevent sexual violence 
against girls in Nicaragua. Young survivors of rape and sexual 
abuse have a right to protection, justice and reparation. The 
government must take urgent steps to make sure that rape is 
not the event that defines the rest of a girl’s life. Above all, the 
authorities need to listen to young rape survivors. “Their words 
have power!” says a director of a centre working with girls and 
women survivors of violence in Managua. “This is the message 
girls must receive, they must feel, they must know, that their 
words have power.”

Note: All names have been changed to protect the identities of young 
survivors of sexual violence.



WHAT TO WEAR?
From WIRE, ACTIONZINE by Amnesty International
Volume 41 Issue 001   February/ March 2011

The wrong choice of clothes,for many women, can end in arrest, 
imprisonment and flogging. The way they dress is controlled 
and policed bygovernments and armed groups– sometimes in 
the name of
religion or culture, sometimes as a way of asserting power and 
terrorizing communities.For these women, the struggle to wear 
what they want is a struggle for personal liberty and human rights.
In 2009, Sudanese journalist Lubna Hussein was arrested in 
a restaurant in Khartoum. She and the other women arrested 
with her were accused of “indecent or immoral dress”. In other 
words, Lubna was wearing trousers. Most of the women arrested 
that day, like many other women who are arrested in Khartoum 
every day on similar charges, pleaded guilty before a special 
court and were sentenced and flogged within hours.

But Lubna insisted on taking her case before a regular court. 
In September 2009, she was sentenced to one month in 
prison or a fine of 500 Sudanese pounds (about US$200). 
She refused to pay the fine and was taken to prison. The 
fine was then paid by the Journalists’ Association. Lubna 
appealed the court decision but, more than one year later, 
the Constitutional Court has yet to decide on her case.

“The law is discriminatory because it restricts personal 
freedom of choice”, Lubna told Amnesty International. “[For 
me,] the feeling of humiliation and violation of dignity was 
greater than the fear [of punishment]. This [feeling] gave 
me the strength. Mine was the first voice that went loud 
and said ‘no, this has to stop.’ Women in Sudan stood by 
me because they needed a way to break the silence and 
fears around these laws. Before, women used to be flogged 
by the police in court and the women would be stigmatized 
by society and their families. Now families see women as 
the victims of the system.”

The freedom to wear what we want; the freedom to not wear 
what we do not want: these freedoms matter because they 
are part of our right to express ourselves, our beliefs, our 
cultural and personal identities – without discrimination, 
coercion or violence. Our liberty to choose how we dress is 
a human rights issue. People in many parts of the world are 
forced to dress in a certain way, either by law or because 
of social norms which are imposed through coercion or 
violence by those who hold (and abuse) power. When, like
Lubna Hussein, they defy these restrictions, they pay a 
high price. They are excluded from their communities, 
discriminated against, harassed, imprisoned or flogged. 

Women in particular suffer under such strictures. In many 
cases, governments, or those who hold power in the family 
or the community, require that women dress and behave 
in a way that matches prevailing ideas about social norms 
and values. Women are perceived not as individuals, but 
as an embodiment of these values. In such circumstances, 
those in power determine and control what women can 
and cannot wear, what they can and cannot do. By doing 
this, they are disregarding these women’s human rights, 
including the right to challenge dominant interpretations 
of culture, tradition or religion or attitudes that discriminate 
against women.
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In November 2007, Chechnya’s President 
Ramzan Kadyrov called for women to 
dress modestly, in line with tradition, and 
to wear a headscarf. Girls and women at 
all levels of education, including university, 
face expulsion if they do not comply. In 
Grozny, women are not allowed into official 
buildings unless they wear a headscarf. In 
September 2010, human rights defenders 
spotted uniformed men stopping women 
on the street. Any woman whose dress 
was deemed immodest was lectured 
on traditional Chechen values. Some 
faced violence. These reported attacks 
are currently under investigation by the 
Prosecutor’s Office in Chechnya. 

In Saudi Arabia, women are expected to 
cover the entire body. They cannot wear 
anything that is thought to be see-through 
or tight-fitting. The religious police (the 
Committee for the Propagation of Virtue and 
the Prevention of Vice) verbally reprimand 
women or their guardians for not covering 
their faces or showing legs, arms, ankles 

WOMEN AFFECTED 
WORLDWIDE

the summer months, women who do 
not comply with a strict interpretation of 
these rules risk harassment from police, 
members of the volunteer paramilitary 
Basij militia, and other security forces. 
Crackdowns have become more and 
more frequent since President Mahmoud 
Ahmadinejad came to power in 2005. 

Women who violate the dress code can 
be sentenced to anything from 10 days to 
two months in prison, or face warnings or 
fines. Clothing shops in Iran must ensure 
that the way they dress mannequins does 
not “offend public decency.” Shopkeepers 
who fail to do that can receive guidance 
notes, warnings, threats and even risk 
fines, flogging and loss of their business 
licence. 

Nasrin Sotoudeh, a prominent Iranian 
human rights lawyer, is due to be tried 
on 16 February 2011 for not adhering to 
the dress code after appearing without a 
headscarf in a video she made to accept 
a human rights award in Italy in 2008. 
The Iranian authorities banned her from 
travelling to accept the award in person. 
The video was made in private and was 
not aired by Nasrin in Iran. Nasrin has 
been detained since September 2010 
and sentenced to 11 years in prison in 
January 2011 for her peaceful activities 
as a defence lawyer. 

Some European countries have also         
introduced legislation that restricts what 
women can wear in public. Last year, Belgium, 
France and a number of municipalities 
in Spain have moved to ban the wearing 
of full-face veils in public. Advocates for 
the ban claim that this will help protect 
women from pressure at home or within 
their communities to wear full-face veils. 
Others support the bans as public safety 
measures. Amnesty International found 
that comprehensive bans on full-face 
veils in these countries do not conform 
to states’ human rights obligations, and 
that other measures should be taken to 
ensure women’s human rights.

and hair. The religious police sometimes 
whip women on the street or arrest them. 
The woman’s guardian (mahram) is also 
brought in and told to ensure that she 
follows this unwritten dress code.

The religious police also reprimand young 
men for having long hair and have at times 
cut their hair on the spot. 

Since July 1982, Iranian women and men 
have had to adhere to a mandatory dress 
code when in public, which is enforced 
in law. Women must wear clothes that 
are loose-fitting and cover their heads, 
necks, arms and legs. Many women 
continue to wear the traditional chador (a 
black sheet held under the chin, draping 
over the head and body). Others wear a 
long-sleeved, loose-fitting coat (rupush) 
and either a headscarf known as a rusari 
that covers the hair, ears and neck and 
is large enough to tie under the chin or 
a fitted head cover reaching to the chest 
called a maghna’eh. Particularly during 
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Artimis Fowl

Claymore

BOOKWORM
By Kritdikorn Wongswangpanich,
Member of Amnesty International Thailand

Artimis Fowl is an international bestseller 
series-novel, which has skillfully been 
written by an Irish writer named ‘Eoin 
Colfer’.This novel is about a genius      
guileful child named Artimis Fowl who 
was born in a long lasting criminal          
family. Being a prodigy who still has a 
childish sense inside, Artimis tries to rob 
gold from a fairy. The adults view fairies 
as non-sense, but he has found evidences 
of their existence. In this robbery, one of 
the main characters is a female fairy 
named Holly Short. It is this character 
that I would like to talk about.Holly is 
ranked ‘captain’ in the fairy’s special force 
and is faced with Artimis’ wicked plan, 
which led her to be held hostage and 
forced her to fight with both a huge man 
and a troll. However, in the end, Artimis 
and Holly change from enemies to friends.

Claymore is the Japanese series comic 
(manga), which is written and illustrated 
by Norihiro Yagi.
Claymore is a manga about female warriors 
who have been implanted with ‘demon 
genes’ to increase their fighting ability 
against demons, and this implantation is 
only effective on women. These female 
warriors are called ‘Claymore’, after 
their weapons – claymores. They are a 
group that the society fears but cannot 
live without, because they solely are 
weapons to fight against a threat called 
‘demons’. However, these mighty warriors 
work for an anonymous man-dominated 
organization on a deserted island that the 
Claymore have been deluded to regard 
as their whole planet (somehow similar 
to the movie named ‘The Truman Show’).
This manga not only emphasizes the 
significance and power of the female sex 
but also stresses on the social structure 
that suppresses the mere existence of 
women and the illusion of power that 
society seems to have given to women. 
The existence of Claymore, in one way, 
represents the power that has only been 
held by the female, the power that the 

In the book, the character of Holly         
emphasizes and questions the status and 
the ability of women in social structure 
especially on the mythology of female as 
the ‘weak sex’, which needs protection 
from the ‘mighty sex’, known as male, all 
the time. Moreover, this also is a strong 
reply to those pseudo-feminists and     
high-ego men on the status of women in 
‘war’. While the pseudo-feminists are 
focusing on asking for the ragged issues 
for ‘women’ which sound so irrational 
(and never realize that those requests 
will dive women even deeper into the 
mythology of the weaklings), they have 
never laid any of their interests on the 
real issues that could raise the standards 
of women to the same level as men such 
as the right to be recruited, and vice 
versa for those high-ego men who think 
they are the monopoly of might. Holly 
Short in this novel has yelled back at them 
that “WOMEN CAN DO IT TOO!”

male will never ever be able to obtain. It 
is this very power that secures the whole 
society and prevents even those male 
beings who claim to be ‘the strong ones’. 
These Claymores are not far from the ‘iron 
women’ in reality. They are feared and 
differentiated by the society but the society 
or organization also knows well that these 
kinds of people are necessary because 
the invaluable motivated power of these 
iron women is impossible to reject. Still, 
this very space/realm of power where 
society accepts the abilities and existence 
of these iron women is no more than 
the mere given space which is handed 
or allowed to exist by the ‘benevolence’      
of a patriarchal system. It is, in fact, the 
deluded space or world of rights and 
authorities that these women are dragged 
into and imprisoned. It turns out that 
these iron women become a part of the 
mechanism that vivifies the patriarchy 
system. This manga has crucially stressed 
on these issues via the male-dominated 
organization that fully controls the Claymore 
who live on the deserted island as their 
(deluded) world. /



Try Arm:
“Arm of Struggle”
For No Exploitation 
Sweat - Free Products 

SHOP & SHELF

Burmaspective : 
West of the Border, 
West of the Sun

SHOP 
SHARE 
CHANGE

This event was organized by AI Thailand in collaboration 
with four alliance organizations: Friends of Burma, 
People Empowerment Foundation, Thai  Action              
Committee for Democracy in Burma and ASEAN       
Inter-parliamentary Myanmar Caucus on 10 February 
2010 in the auditorium room, 5th Floor, Bangkok Art 
and Cultural Center. The event’s activities included            
a public forum “Panglong Agreement and the Social 
Changes in Burma”, a documentary film screening “This 
Prison Where I Live” and photo exhibition “West of the 
Border, West of the Sun”.

After the first general election in 2 decades and Aung 
San Suu Kyi’s release on November 2010, Suu Kyi talked 
about national reconciliation among ethnics with “the 
Second Panglong Agreement” dialogue according to 
21st century situation. The First Panglong Agreement 
was held 64 years ago, signed by General Aung San, 
Shan, Kachin and Chin delegates.

The public forum’s speakers included experts,               
academics and ethnic people talking about the direction 
and possibility of dialogue between the Burmese           
government and the ethnic minority group. The               
resurrection of the Panglong Agreement is a hope for 
the ethnic minority in Burma to have political                       
participation. But the academics said it is impossible to 
be successful because the Burmese government 
strongly declares its intention to establish a “unitary 
state”, not a “federal state”. Although Aung San Suu Kyi 
was released and wants to launch the dialogue, there is 
no assurance if she will not be detained again and if the 
government will cooperate with her.

The auditorium room had a full audience that was     
interested in the documentary, “This Prison where I live”. 
The atmosphere was enlivened with the sound of       
laughers periodically because of jokes from two famous 
comedians – Zarganar from Burma and Michael             
Mittermeier. Both share a love for comedy, but face 
complete different allowances of freedom of expression. 
The film lead audiences to realize the politics of fear in 
Burma, both people’s fear of their government and the 
government’s fear that it cannot control the people. The 
government’s fear caused Zarganar, whose weapons are 
comedy and satire, to be sentenced to 59 years in 
prison before being reduced to 35 years.  

Content and Photo from tryarm.
blogspot.com  and Fan Page “Try 
Arm” on Facebook 

Unfairly and exploitatively laying off 1,959 labor 
union members by “Triumph International Thailand”, 
who claimed a fall in orders and restructuring but 
setting up a new factory, pushed those workers 
assembling for 8 months to struggle against their 
unlawful dismissal by their employer on the ground 
floor of the Ministry of Labour in 2009.

During assembly at the ministry, the workers          
dismissed from each department in Triumph            
factory started to originate their own products which 
reach Triumph’s standard with the new brand “ TRY 
ARM”. By the cooperation among former Triumph 
workers who have different expertise, the products 
has been being developed their quality and style as 
the world class brand’s, but lower price.

Try Arm’s products reflect today’s problem of labor 
exploitation and unfair consumer practice. Although 
the protest has been ended, the struggle is still    
going on.  Try Arm’s product is a mean of supporting 
the principles of sweat-free labor and social justice 
with workers’ self-management and organization’s 
democracy. The other main principle is consumer 
awareness- consumer can participate to determine 
Try Arm’s future and can suggest the fair price and 
quality as well in order to create “Fair Trade Fashion” 
in Thai society.

You can visit Try Arm’s factory and shop located at 425/2 
Sukumvit 115 Rd., Samrong-Nua District, Samutprakarn 
or contact  tryarm.underwear@gmail.com. 
The following are Try Arm’s shelves. 
• Bangkok: Candide bookshop  207, Tanao Road, 
Ratchadamnoen (Behind from 14 October 1973           
Memorial  50 meters)
• Bangkok: Empower Foundation’s product shelf at 
Bangkok Art and Cultural Center, 3rd Floor 
• Bangkok: Red Shop at Imperial (Big C) Ladprao, 5th Floor
• Bangkok: Coffee shop at “Suan Ngern Meema” located 
between Charoennakorn Soi 20 and 22 
• Bangkok: “ Our space” at People Will Law office of Arnon 
Nampha, Ground Floor located on Soi Pracharatbumpen 
24 Yak 2, Huai Kwang 
• Suphanburi: Sri Thongchai (1994) Vitamilk house, 
nearby Krungthai Bank at U Thong market, Mueng District
• Chaing Mai: Nine-Sentence Reading Room 164/7 Soi 
Chomchan, Pa Tat Sub District, Mueng District
• Chaing Mai: Sai Roong Minimart 63/27 at Inter-Resident 
dormitory  Soi Wat U mong , Suthep Sub district, Mueng 
District
• Lampang:  é g a l i t é bookshop at Saojindarat          
building located on Thipchang Rd., Hua Wiang Sub 
district, Mueng District
• Nakhonratchasima:  Kamome bookshop and café’  624/11 
Changpuak Rd., Naimuang Sub district , Mueng District
• Mahasarakham: Mun Yeun Srisawat damnern Rd., 
Talad Sub district, Mueng District
• Phuket: “Room 2521”,  61 Talang Road, Talad Yai Sub 
District, Mueng District 
• Songkla: “Kanomjeen Pee Dook” restaurant,                  
Sakhonmongkol 2 Road, Hat Yai District 
• Japan: Irregular Rhythm Asylum at Shinjuku,      
Shinjuku-ku Tokyo 
• Coming soon at AMNESTY SHOP, Soi Ladprao 1, next 
to AI Thailand Office

Try Arm’s products 
• Female underpants : all styles (High Waisted, Low 
Waisted, Bikini) 
• Male underpants: Low Waisted, Bikini and Boxer
• Two Piece Bikini Swimwear
And brassiere is also currently under production            
development process.

Special Project
“Try Arm” is about to play a new role as a “funder”, dividing 
its profit for funding some organizations or groups working 
about labor rights. This project will be launched by giving 
2 groups, each 20,000 baht, before increasing the fund 
in the next year according to profit. Any organizations or 
groups working for labor are eligible and able to submit 
the project plan for fundraising.
For more information and online shop visit http://tryarm.
blogspot.com or click like on Fanpage “Try Arm”Underwear 
“Fair Trade Fashion”

I AMNESTY CORNER
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A SUCCESS OF THE 2010 
LETTER WRITING MARATHON / 
WRITE FOR RIGHTS

All AI Thailand members are invited to join Annual 
General Meeting (AGM) 2011 on Saturday 23rd April 
2011, 9 am-5pm at Student Christian Center located 
on Phayathai Road, near Hua Chang Bridge. And the 
activities in the meeting are following

•  Meeting other members to talk and exchange the 
issue of human rights.

•  To be informed the organization’s overall operations 
and to determine the further direction of the organization 

•   New AI committee’s election for organization’s            
development. In this coming AGM, 5 committee members 
will finish their term.

1.  Ekachai Pinkeaw Vice-chairman
2.  Piyanut Kotsan  Treasurer
3.  Prasit Duangkaew Committee member
4.  Krittika Pokha Committee member
5.  Techinchot  Ananchai Committee member

Your cooperation is hopefully expected and appreciated. 
Human rights situations in Thailand and globally can be 
better by your kind opinions and encouragements which 
are very important for AI Thailand’s further operations.

From 10 individual cases in the campaign “2010 Letter            
Writing Marathon”  that AI Thailand selected 6 cases for “Write 
for Rights” campaign during 9-14 December 2010, now all of 
your handwritings have some impacts on them. 

•  Femi Peters, an opposition politician in Gambia, was released 
early from prison in December 2010.

•  Mao Hengfeng was allowed to meet with her family on       
January 2011for the first time since she was detained and 
on 22nd February she was released, six months before the 
end of her sentence. Wu Xuewei, her husband, believes that           
international pressure has contributed to this development, 
and has sent his thanks to everyone at Amnesty who has 
campaigned on her behalf.  But on 24th February she was 
sent back to Re-education through Labor, concentration camp 
while she is seriously injured and sick. So we have to continue 
calling on  the authorities to release Mao Hengfeng immediately 
and unconditionally.

•  Father Alejandro Solalinde Guerra. The Mexican authorities 
have now provided two bodyguards to help protect the Catholic 
priest, who is in danger because of his work with migrants. 

•  Walid Yunis Ahmad has finally been charged, after ten years in 
detention in the Kurdistan region of Iraq. He is now awaiting trial. 

• Norma Cruz has said the Letter Writing Marathon lead to media 
attention in Guatemala about the threats against her. She think 
that this will mean that the authorities will have no alternative 
but to keep protecting her and her organization, and to keep 
following her case.

Action took place in 51 countries and together we generated 
an amazing global total of 636,139 appeals and 761 appeals  
in Thailand.

This proves that our collective action can make changes. “Write 
for rights” is a basic activity of Amnesty International, whether 
how much it can effect , at least those who are peacefully   
fighting for rights will have encouragement.

MEMBERSHIP CORNER
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