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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวโครงการรณรงค์ในหัวข้อ “My Body My Rights” เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนจากทั่วโลกได้ใช้สิทธิ
ขั้นพื้นฐาน นั่นคือสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ ร่างกาย และชีวิตของพวกเขาเอง ปัจจุบันยังมีหนุ่มสาวจากทั่วโลกกำ�ลังเผชิญ
กับปัญหาเหล่านี้
อมินา ฟิลาลี ไม่ยอมจำ�นนต่อความอยุติธรรม
เธอตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อถูกบังคับให้แต่งงานกับ
คนทีข่ ม่ ขืน เด็กผูห้ ญิงโมร็อกโกต้องขอบคุณ อมินา
ฟีลาลี นั่นเพราะหลังการตายอย่างหาญกล้าของ
เธอ รัฐสภาโมร็อกโกจึงได้แก้ไขกฎหมายอาญาที่
ยกโทษให้ผู้ข่มขืนหากแต่งงานกับคนที่ตนข่มขืน
ซึ่งมีอายุตํ่ากว่า 18 ปี นับจากนี้ ชายที่ยํ่ายีผู้หญิง
ต้องรับโทษเต็มๆ นี่คือใบเบิกทางที่นำ�ไปสู่การ
แก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ อาชญากรรมทางเพศใน
โมร็อกโก

ฟาร์ซานา บีบี ถูกรุมปาหินจนตาย เพียงเพราะ
เธอแต่งงานกับชายคนรักที่ครอบครัวไม่ปลื้ม พ่อ
แท้ๆ คือหนึง่ ในฝูงชนทีป่ าหินใส่ลกู สาวผูเ้ ป็นเชือ้ ไข
ของตน ที่ ปากีสถาน “เกียรติยศสังหาร” คือเรื่อง
ธรรมดาในสังคม โดยการฆ่ามีหลายวิธี ตั้งแต่การ
ปาหิน รุมประชาทัณฑ์ ไปจนถึง เชือดคอ!
อิฮ าห์ ซิค านยัก ถู ก ตำ � รวจรุ มทุ บตี เจี ย นตาย
ระหว่างสอบปากคำ� เพียงเพราะเขาพยายามก่อตัง้
องค์กรเพื่อสิทธิเกย์ในเบลารุส พูดได้วา่ ทีน่ น่ั เกย์
ไม่ใช่คน เพราะพวกเขาไม่ทำ�ตัวเหมือนผู้ชายปกติ
พวกเขาจึงถูกทำ�ร้ายอยู่บ่อยๆ ทั้งชาวบ้านทั่วไป
ทั้งตำ�รวจต่างก็ถือว่าตัวเองมีความชอบธรรมที่จะ
ทำ�ร้ายเกย์
ซาฮาร์ กุล แต่งงานเมื่ออายุ 11 ปี กับผู้ชายอายุ
30 ปี แน่นอนว่าไม่ได้เกิดจากความเต็มใจใดๆ
หากเป็นการ “ขาย” ของพ่อแม่ หลังแต่งงาน
ซาฮาร์มีชีวิตอยู่ในห้องใต้หลังคาอันอับชื้นและ
มืดมิด ถูกสามีทบุ ตีราวกับมันคือการแสดงความรัก
อย่างหนึ่ง และเมื่อเธอขัดขืนการร่วมประเวณีกับ
ชายอืน่ ก็จะถูกปล่อยให้หวิ โซ ไม่มที ง้ั นํา้ และอาหาร
ตกถึงท้อง เพื่อนบ้านผู้ยังมีมนุษยธรรมในหัวใจจึง
เรียกตำ�รวจให้มาช่วยเหลือ แม้ครอบครัวสามีจะ
ถูกจับกุม แต่หัวใจอันปวดร้าวของเธอคงใช้เวลา
เยียวยาอีกนาน

“คุณมีสิทธิที่จะเลือกคนที่คุณรัก คนที่
คุณอยากจะมีเพศสัมพันธดวย และสร้าง
ครอบครัวในแบบที่คุณอยากให้เป็น คุณ
สามารถตัดสินใจว่าพร้อมจะมีลูกหรือไม
และจะมีเมื่อไร มีสิทธิที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
การมี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ละความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคนรัก คุณต้องสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ บริ ก ารสาธารณสุ ข
ทั่วไปเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และจะ
ต้องมีชีวิตที่ปลอดภัยจากการทำ�รายและ
ความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ฉันหวังวา
งานศิ ล ปะของฉั น จะช  ว ยคนหนุ  ม สาว
ทั่วโลกใหตระหนักถึงสิทธิเหลานี้”
ฮิคารุ โช ศิลปนชาวญี่ปุน วัย 20 ป
รวมรณรงคในประเด็นนี้
ผานงานศิลปะของเธอ
ชมภาพผลงานของเธอได้ที่
https://www.amnesty.or.th/
news/press/57

“เจ้าสาวเด็ก” ถือว่าผิดกฎหมาย แต่หลาย
ประเทศในตะวั น ออกกลางและคาบสมุ ท ร
อาระเบียก็ยังมีการลักลอบอยู่ทั่วไป ซึ่งสาเหตุ
หลักๆ มาจากความยากจนนั่นแหละ นอกจาก
จะลดค่าใช้จ่ายแล้ว ครอบครัวยังได้ค่าสินสอดที่
ขายลูกสาวอีกด้วย
บนดินแดนอันกว้างสุดสายตาด้วยผืนทะเลทราย จึงยังมีเสียงร้องไห้ระงมของเด็กสาวอีก
มากมายในทุกๆ คํ่าคืน

HUMAN RIGHTS
FACTS

HUMAN RIGHTS CHANGE
คนธรรมดาก็เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้

81 ประเทศ
การเปนเกยหรือเพศทางเลือก

ถือวาเปนเรื่องผิดกฎหมาย

ไมนอยกวา
9 ประเทศ
ผูเ สียหายตองแตงงานกับ
คนทีข่ ม ขืนตัวเอง

มีเรีย ยาเฮีย อิบราฮิม วัย 27 ป ถูกตัดสิน
ประหารชีวิตดวยการแขวนคอ โทษฐานละทิ้ง
ศาสนา เธอถูกกลาวหาวาเปลีย่ นศาสนาตามสามี
ที่เปนคริสเตียน แตเธอยืนยันวาเธอเปนตามแม
หลังจากพอที่เปนมุสลิมทอดทิ้งเธอไปตั้งแต 6
ขวบ แตศาลเห็นตาง เธอจึงถูกขังคุกขณะตัง้ ทอง
ได 8 เดือน และคลอดลูกในคุกนั่นเอง ผูคนนับ
ลานๆ จากทัว่ โลกไดสง กำ�ลังใจใหเธอ และชวยกัน

กดดันใหรัฐบาลซูดานคืนเสรีภาพใหเธอ ไมนับ
โทษประหารชีวิตที่ตองไมเกิดขึ้นเชนกัน
ในที่ สุ ด รั ฐ บาลซู ด านก็ ไ ม ฝ  น กระแสโลก
มาเรียจึงกลับมามีชีวิตเชนคนปกติอีกครั้ง ทวา
เธอก็ถูกจับกุมอีกครั้งที่สนามบิน ขณะรอเครื่องบิ น ไปสหรั ฐอเมริ ก า ด ว ยข อหาปลอมแปลง
เอกสารการเดินทาง ครั้งนี้มาเรียและครอบครัว
ถูกสัง่ หามออกนอกประเทศ และตอ งอาศัยอยูใ น
สถานทูตอเมริกาประจำ�ประเทศซูดานพลางๆ
กอน…24 กรกฎาคม จูๆ ก็มีขาววาครอบครัว
ของมาเรียเดินทางถึงอิตาลีเรียบรอ ยแลว นัน่ เปน
การยื น ยั น ถึ ง เสรี ภ าพและความปลอดภั ย ใน
ครอบครั ว ของเธอ เสี ย งเล็ กๆ เสียงของคน
ธรรมดาๆ นี่แหละที่ชวยใหครอบครัวของมาเรีย
ผานพนความมืดมนมาได คนธรรมดาอยางเราๆ
ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได

HUMAN RIGHTS
MOVIE

กวา 52%

จำนวนของผูหญิงเยเมน
ทีแ่ ตงงานกอนอายุ 18 ป

85%

ของคนที่
เปนเกยใน
อังกฤษเปนผูเ สียหายจาก
การถูกขมขูแ ละคุกคาม

55.1%

จำนวนชายไทยที่ใชถุงยางอนามัยในครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ ในขณะที่สหรัฐ
อเมริกามีมากกวา 70%

Any Day Now (2012)
พวกเขาต้องการอุปการะเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่
พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจใยดีนัก แต่ความปรารถนาดี
ของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความขัดข้องนานา
ประการ พวกเขาต้องวิ่งขึ้นโรงขึ้นศาลซํ้าแล้ว
ซํ้าเล่า ความพยายามทั้งมวลนั้นก็เพื่อต้องการ
ดูแลชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ท้ายที่สุดพวกเขากลับ
ถูกคำ�พิพากษาศาลโบยตีความตั้งใจจนย่อยยับ
พวกเขาไม่มีสิทธิ์ชุบเลี้ยงเด็กคนดังกล่าว นั่นเท่า

กั บว่ า คำ � พิ พ ากษาได้ ก ระชากชีวิตเด็กคนหนึ่ง
ออกไปจากอ้อมกอดของคนที่ต้องการดูแลเขา
ด้วยความเต็มใจ...
เพียงเพราะพวกเขาเป็นเกย์!
หนั ง เรื่ อ งนี้ ป ระสบความสำ � เร็ จ และได้ รั บ
รางวัลมากมาย ถึง 11 รางวัลจากเทศกาล
หนังต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

WORD OF THE DAY
Reproductive rights – สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจอย่างอิสระ เสมอภาคและรับผิดชอบร่วมกัน ใน
การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปราศจากการบังคับหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสิทธิ
ในการตัดสินใจมีบตุ ร การเว้นระยะห่างและจำ�นวนบุตร ตลอดจนมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าว
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอต่อการตัดสินใจเพราะสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกเพศทุกวัย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ ที่
ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก และ
ลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัด
ในการณรงค์ เพือ่ ส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2504
ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมือ่ พ.ศ. 2520
ปัจจุบันมีสมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 3 ล้านคน
ใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน
หลังจากเหตุ ก ารณ์ 6 ตุ ล าคม 2519
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์
“ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับ

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา
ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนจัดพิมพ์
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มอบให้ ‘นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ.เชียงราย’

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้
จัดทำ�โครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพือ่ การศึกษา”
เพื่อส่งต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
สู่ มื อ เยาวชนของชาติ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย โดยกิจกรรมวันทอดผ้าป่าสามัคคีกำ�หนด
จัดขึ้นวันที่ 10 ธันวาคม 2557 จึงขอเชิญชวน
ผู้ใหญ่ใจดี พี่น้องใจบุญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
สนั บ สนุ น งบประมาณจั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ ปฏิ ญ ญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามแต่กำ�ลังทรัพย์
(เล่มละ 25บาท *พิมพ์สี) เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชน
ของเราจะได้ รั บ ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ มนุษยชนอย่างทั่วถึงและมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง

ร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

แสนฉบั บ จากคนทั่ ว โลกส่ ง มาถึ ง รั ฐ บาลไทย
และสำ � นั ก ราชเลขาเพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ ป ล่ อ ยตั ว
นักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์
ดังกล่าว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า
1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง
รู้จักการทำ�งานของแอมเนสตี้

www.amnesty.or.th
AmnestyThailand
media@amnesty.or.th

ผู้มีจิตกุศลประสงค์ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุ น ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เ พื่ อ การศึ ก ษา
สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10
ชื่อบัญชี
Amnesty International Thailand
เลขที่บัญชี 752-2-37869-5
แจ้งการโอนเงิน/ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ: สินีนาฏ เมืองหนู
ผู้ ป ระสานงานฝ่ า ยพั ฒ นาสมาชิ ก และ
เครือข่าย
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