


ฟาร์ซานา บีบี ถูกรุมปาหินจนตาย เพียงเพราะ 
เธอแต่งงานกับชายคนรักที่ครอบครัวไม่ปลื้ม พ่อ 
แท้ๆ คือหน่ึงในฝูงชนท่ีปาหินใส่ลูกสาวผู้เป็นเช้ือไข 
ของตน ที่ ปากีสถาน “เกียรติยศสังหาร” คือเรื่อง 
ธรรมดาในสังคม โดยการฆ่ามีหลายวิธี  ตั้งแต่การ 
ปาหิน รุมประชาทัณฑ์ ไปจนถึง เชือดคอ!

“คุณมีสิทธิที่จะเลือกคนที่คุณรัก คนที ่
คุณอยากจะมีเพศสัมพันธดวย และสราง 
ครอบครัวในแบบที่คุณอยากใหเป็น คุณ 
สามารถตัดสินใจว่าพรอมจะมีลูกหรือไม่ 
และจะมีเมื่อไร มีสิทธิที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ 
การมี เพศสัมพันธและความสัมพันธ  
ระหว่างคนรัก คุณตองสามารถเขาถึง 
ขอมูลข่าวสารหรือบริการสาธารณสุข 
ทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ และจะ 
ตองมีชีวิตที่ปลอดภัยจากการทำ รายและ 
ความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ฉันหวังว่า 
งานศิลปะของฉันจะช่วยคนหนุ ่มสาว 
ทั่วโลกใหตระหนักถึงสิทธิเหล่านี้” 

ฮิคารุ โช ศิลปนชาวญี่ปุน วัย 20 ป 
ร่วมรณรงคในประเด็นนี้
ผ่านงานศิลปะของเธอ 

ชมภาพผลงานของเธอไดที่
https://www.amnesty.or.th/
news/press/57

อมินา ฟิลาลี ไม่ยอมจำานนต่อความอยุติธรรม  
เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อถูกบังคับให้แต่งงานกับ 
คนท่ีข่มขืน เด็กผู้หญิงโมร็อกโกต้องขอบคุณ อมินา  
ฟีลาลี นั่นเพราะหลังการตายอย่างหาญกล้าของ 
เธอ รัฐสภาโมร็อกโกจึงได้แก้ไขกฎหมายอาญาที ่
ยกโทษให้ผู้ข่มขืนหากแต่งงานกับคนที่ตนข่มขืน  
ซึ่งมีอายุตำ่ากว่า 18 ปี นับจากนี้ ชายที่ยำ่ายีผู้หญิง 
ต้องรับโทษเต็มๆ นี่คือใบเบิกทางที่นำาไปสู่การ 
แก้ไขปัญหาเก่ียวกับอาชญากรรมทางเพศใน 
โมร็อกโก

อิฮาห์ ซิคานยัก ถูกตำารวจรุมทุบตีเจียนตาย 
ระหว่างสอบปากคำา เพียงเพราะเขาพยายามก่อต้ัง 
องค์กรเพื่อสิทธิเกย์ในเบลารุส พูดได้ว่าท่ีน่ัน เกย์ 
ไม่ใช่คน เพราะพวกเขาไม่ทำาตัวเหมือนผู้ชายปกติ  
พวกเขาจึงถูกทำาร้ายอยู่บ่อยๆ ทั้งชาวบ้านทั่วไป  
ท้ังตำารวจต่างก็ถือว่าตัวเองมีความชอบธรรมที่จะ 
ทำาร้ายเกย์

ซาฮาร์ กุล แต่งงานเมื่ออายุ 11 ปี กับผู้ชายอายุ  
30 ปี แน่นอนว่าไม่ได้เกิดจากความเต็มใจใดๆ  
หากเป็นการ “ขาย” ของพ่อแม่ หลังแต่งงาน  
ซาฮาร์มีชีวิตอยู่ในห้องใต้หลังคาอันอับชื้นและ 
มืดมิด ถูกสามีทุบตีราวกับมันคือการแสดงความรัก 
อย่างหนึ่ง และเมื่อเธอขัดขืนการร่วมประเวณีกับ 
ชายอ่ืนก็จะถูกปล่อยให้หิวโซ ไม่มีท้ังนำา้และอาหาร 
ตกถึงท้อง เพื่อนบ้านผู้ยังมีมนุษยธรรมในหัวใจจึง 
เรียกตำารวจให้มาช่วยเหลือ แม้ครอบครัวสามีจะ 
ถูกจับกุม แต่หัวใจอันปวดร้าวของเธอคงใช้เวลา 
เยียวยาอีกนาน

HUMAN RIGHTS ISSUE
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล เปดตัวโครงการรณรงคในหัวขอ “My Body My Rights” เพื่อสนับสนุนใหผูคนจากทั่วโลกไดใชสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน นั่นคือสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ ร่างกาย และชีวิตของพวกเขาเอง ปัจจุบันยังมีหนุ่มสาวจากทั่วโลกกำ ลังเผชิญ
กับปัญหาเหล่านี้

“เจ้าสาวเด็ก” ถือว่าผิดกฎหมาย แต่หลาย 
ประเทศในตะวันออกกลางและคาบสมุทร 
อาระเบียก็ยังมีการลักลอบอยู่ทั่วไป ซึ่งสาเหต ุ
หลักๆ มาจากความยากจนนั่นแหละ นอกจาก 
จะลดค่าใช้จ่ายแล้ว ครอบครัวยังได้ค่าสินสอดที ่
ขายลูกสาวอีกด้วย

บนดินแดนอันกว้างสุดสายตาด้วยผืนทะเล- 
ทราย จึงยังมีเสียงร้องไห้ระงมของเด็กสาวอีก 
มากมายในทุกๆ คำ่าคืน 

ภาพประกอบโดย: ตุ้ม บ้านจารุการ
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Any Day Now (2012)

มีเรีย ยาเฮีย อิบราฮิม วัย 27 ปี ถูกตัดสิน 
ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ โทษฐานละทิ้ง 
ศาสนา เธอถูกกล่าวหาว่าเปล่ียนศาสนาตามสามี 
ที่เป็นคริสเตียน แต่เธอยืนยันว่าเธอเป็นตามแม่  
หลังจากพ่อที่เป็นมุสลิมทอดทิ้งเธอไปตั้งแต่ 6  
ขวบ แต่ศาลเห็นต่าง เธอจึงถูกขังคุกขณะต้ังท้อง 
ได้ 8 เดือน และคลอดลูกในคุกนั่นเอง ผู้คนนับ 
ล้านๆ จากท่ัวโลกได้ส่งกำาลังใจให้เธอ และช่วยกัน 

พวกเขาต้องการอุปการะเด็กออทิสติกคนหน่ึงที่ 
พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจใยดีนัก แต่ความปรารถนาด ี
ของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความขัดข้องนานา 
ประการ พวกเขาต้องวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลซำ้าแล้ว 
ซำ้าเล่า ความพยายามทั้งมวลนั้นก็เพื่อต้องการ 
ดูแลชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ท้ายที่สุดพวกเขากลับ 
ถูกคำาพิพากษาศาลโบยตีความตั้งใจจนย่อยยับ  
พวกเขาไม่มีสิทธิ์ชุบเลี้ยงเด็กคนดังกล่าว นั่นเท่า 

กดดันให้รัฐบาลซูดานคืนเสรีภาพให้เธอ ไม่นับ 
โทษประหารชีวิตที่ต้องไม่เกิดขึ้นเช่นกัน

ในที่สุดรัฐบาลซูดานก็ไม่ฝนกระแสโลก  
มาเรียจึงกลับมามีชีวิตเช่นคนปกติอีกครั้ง ทว่า 
เธอก็ถูกจับกุมอีกครั้งที่สนามบิน ขณะรอเครื่อง- 
บินไปสหรัฐอเมริกา ด้วยข้อหาปลอมแปลง 
เอกสารการเดินทาง ครั้งนี้มาเรียและครอบครัว 
ถูกส่ังห้ามออกนอกประเทศ และต้องอาศัยอยู่ใน 
สถานทูตอเมริกาประจำาประเทศซูดานพลางๆ  
ก่อน…24 กรกฎาคม จู่ๆ ก็มีข่าวว่าครอบครัว 
ของมาเรียเดินทางถึงอิตาลีเรียบร้อยแล้ว น่ันเป็น 
การยืนยันถึงเสรีภาพและความปลอดภัยใน 
ครอบครัวของเธอ เสียงเล็กๆ เสียงของคน 
ธรรมดาๆ นี่แหละที่ช่วยให้ครอบครัวของมาเรีย 
ผ่านพ้นความมืดมนมาได้ คนธรรมดาอย่างเราๆ  
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

กับว่าคำาพิพากษาได้กระชากชีวิตเด็กคนหนึ่ง 
ออกไปจากอ้อมกอดของคนที่ต้องการดูแลเขา 
ด้วยความเต็มใจ...

เพียงเพราะพวกเขาเป็นเกย์! 
 
หนังเรื่องน้ีประสบความสำาเร็จและได้รับ 
รางวัลมากมาย ถึง 11 รางวัลจากเทศกาล 
หนังต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจอย่างอิสระ เสมอภาคและรับผิดชอบร่วมกัน ใน 
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปราศจากการบังคับหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสิทธ ิ
ในการตัดสินใจมีบุตร การเว้นระยะห่างและจำานวนบุตร ตลอดจนมีสิทธิได้รับข้อมูลในเร่ืองดังกล่าว 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการตัดสินใจเพราะสิทธิอนามัย 
เจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกเพศทุกวัย

HUMAN RIGHTS CHANGE
คนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกใหดีขึ้นได

Reproductive rights – สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

81 ประเทศ
การเปนเกยหรือเพศทางเลือก
ถือวาเปนเรื่องผิดกฎหมาย

ไมนอยกวา
9 ประเทศ
ผูเสียหายตองแตงงานกับ
คนท่ีขมขืนตัวเอง

กวา 52%

85%

55.1%

จำนวนของผูหญิงเยเมน
ท่ีแตงงานกอนอายุ 18 ป

ของคนท่ี
เปนเกยใน

อังกฤษเปนผูเสียหายจาก
การถูกขมขูและคุกคาม

จำนวนชายไทยที่ใชถุงยาง-
อนามัยในครั้งแรกที่มีเพศ-

สัมพันธ ในขณะที่สหรัฐ
อเมริกามีมากกวา 70%

WORD OF THE DAY



1

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ ที ่
ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก  และ 
ลุกข้ึนมาปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัด 
ในการณรงค์ เพ่ือส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2504  
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เม่ือ พ.ศ. 2520  
ปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 3 ล้านคน  
ใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519   
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์  
“ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับ 

แสนฉบับจากคนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทย 
และสำานักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ 
ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า  
1,000 คน โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู ้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา
ร่วมเป็นเจาภาพสมทบทุนจัดพิมพ
ปฏิญญาสากลว่าดวยสิทธิมนุษยชน
มอบให ‘นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ.เชียงราย’

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได ้
จัดทำาโครงการ  “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา”   
เพ่ือส่งต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
สู่มือเยาวชนของชาติระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย โดยกิจกรรมวันทอดผ้าป่าสามัคคีกำาหนด 
จัดขึ้นวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จึงขอเชิญชวน 
ผู้ใหญ่ใจดี พี่น้องใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ 
สนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์ คู่มือปฏิญญา 
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามแต่กำาลังทรัพย์  
(เล่มละ 25บาท *พิมพ์สี) เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชน 
ของเราจะได้รับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ- 
มนุษยชนอย่างทั่วถึงและมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง 

ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

ผู้มีจิตกุศลประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา 
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10
ชื่อบัญชี
Amnesty International Thailand
เลขที่บัญชี 752-2-37869-5

แจงการโอนเงิน/ขอมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ: สินีนาฏ เมืองหนู
ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและ
เครือข่าย
โทรศัพท์ 02 513 8745
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