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LOVE IS
HUMAN RIGHTS 



หนังที่ดัดแปลงจากชีวประวัติของ ตูโก ลากโซเนน หรือ ทอมออฟฟินแลนด์ (Tom of 

Finland) ศิลปินแนวอีโรติกของชายรักชาย หนึ่งในผู้ที่ทำาให้ภาพวาดเกย์หวาบหวิวเป็นที่ 

แพร่หลายมากขึ้น ภาพวาดอีโรติกของเขามีความโดดเด่นเฉพาะตัวด้านลายเส้นและตัวละคร

ที่มักเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดหนังโดยมีทั้งตัวแทนของชายชนชั้นแรงงาน แก๊งมอเตอร์ไซค์ 

และคนในเครื่องแบบ

หนังพูดถึงตูโก ที่ไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองและกลับมาบ้านเยี่ยงวีรบุรุษ แต่กลับถูก

จับดำาเนินคดีเพียงเพราะเป็นเกย์ ทำาให้เขาต้องแอบมีความสัมพันธ์อย่างลับๆ และถูกบังคับ

ให้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งๆ ที่มีคนรักที่เป็นผู้ชาย

อยู่แล้ว ภาพวาดอีโรติกของชายร่างกำายำาที่แสดงความ

รักต่อกันอย่างเปิดเผยจึงเป็นหนทางปลดปล่อยตัวเอง 

ของเขาภายใต้นามแฝง “ทอมออฟฟินแลนด์”

ต่อมา ภาพเหล่าน้ีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการ

ปลุกกระแสการปฏิวัติของเกย์ในสหรัฐฯ หลังจากท่ีเขา

ย้ายไปอยู่ที่นั่น ผลงานของเขาถูกส่งไปลงนิตยสารชาย 

รักชายและกลายเป็นที่นิยม และถึงแม้ว่าในช่วงแรกของ

ชีวิตทอมออฟฟินแลนด์จะถูกต่อต้านในประเทศบ้าน

เกิดของตัวเองอย่างหนัก แต่เมื่อเดือนกันยายนปี 2557 

ที่ผ่านมา การไปรษณีย์ฟินแลนด์ได้นำาผลงานของเขา

มาตีพิมพ์เป็นแสตมป์เพื่อเป็นที่ระลึกและวางจำาหน่าย

ขอบคุณข้อมูลจาก Prism Digital Magazine

HUMAN RIGHTS
MOVIE

เ ป็ นคำ าที่ ใช้ เ พื่ อนิ ย ามคนที่ มี  

อัตลักษณ์ทางเพศท่ีแตกต่างจากเพศ

กำาเนิดหรือที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน

ความเป็นชายหรือหญิง ได้แก่ ผู้ชายที่

มีจิตใจและความรู้สึกเป็นผู้หญิง (เรียก

ว่า “หญิงข้ามเพศ”) และผู้หญิงที่มีจิตใจ

และความรู้สึกเป็นผู้ชาย (เรียกว่า “ชาย

ข้ามเพศ”) พวกเขาคือ คนข้ามเพศ ซึ่ง 

อาจมีการแสดงออกผ่านการแต่งกาย 

บุคลิกภาพ การเปล่ียนแปลงด้าน

กายภาพบางส่วนไปจนถึงการผ่าตัด

แปลงเพศ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจากงานวิจัยอัตลักษณ ์

และวิถีทางเพศในประเทศไทย

HUMAN RIGHTS ISSUE
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าความรักของคุณและของทุกคนบนโลก ไม่ควรถูกกีดกันด้วยอคติเรื่องเพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา ฯลฯ และควรได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย การแต่งงานของคนเพศเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เราสนับสนุน 
มาโดยตลอด

ปัจจุบันมี 26 ประเทศทั่วโลกที่รับรองให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เนเธอร์แลนด์ 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ ส่วนไทยและอีกหลายประเทศก็กำ ลังผลักดันเรื่องนี้กันอยู่ แต่สำ หรับผู้มีความหลากหลายทาง
เพศในอีกหลายประเทศ นอกจากจะไม่ได้รับการคุ้มครองแล้ว พวกเขายังคงต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ และเสี่ยงอันตราย

ภาพประกอบ: นริศรา สายสงวนสัตย์

Tom of Finland

เดือนพฤษภาคม 2560 ศาลสูงสุดไต้หวันตัดสินว่ากฎหมาย

ปัจจุบันที่จำากัดการแต่งงานไว้สำาหรับคู่รักชายหญิงนั้นขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนละเมิดสิทธิเสรีภาพและขัดต่อหลักความ 

เท่าเทียมกันของพลเมือง คำาตัดสินดังกล่าวถือเป็นการเปิดทางให้

ไต้หวันมีกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นประเทศแรก

ในเอเชีย โดยสภาไต้หวันมีเวลาสองปีต่อจากนี้ในการทำาให้คู่รักเพศ

เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้อย่างเป็นทางการ

ไต้หวันเตรียมเป็นประเทศแรกในเอเชียที่คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่างถูกกฎหมาย

HUMAN RIGHTS
CHANGE

Transperson /  
Transpeople /  

Transman /  
Transwoman

คนข้ามเพศ /  
ชายข้ามเพศ /  

หญิงข้ามเพศ

ความรักเป็น
สทิธมินษุยชน

LGBT
คืออะไร?

รสนิยมทางเพศ
กับอัตลักษณ์
ทางเพศ

สิทธิมนุษยชน
ของผู้มีความ
หลากหลาย
ทางเพศ 

ไม่ ว่ า อัต ลักษณ์  

ท า ง เ พ ศ ห รื อ 

รสนิยมทางเพศ 

ของคุณจะเป็นยังไง คุณมีสิทธิท่ีจะได้รับ 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยภาครัฐและ 

ทุกคนในสังคม แต่จนถึงทุกวันนี้ ยังมีอีก  

76 ประเทศทั่วโลกที่นับว่าการเป็นเกย์ 

เป็นอาชญากรรม เช่น ในอิหร่าน ซาอุดี- 

อาระเบีย เยเมน ซูดาน และ 

อีกหลายประเทศ คุณ 

อาจถูกตัดสินประหาร 

ชีวิตได้ เพียงเพราะ 

เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยน

รสนิยมทางเพศ หรือ Sexual  

Orientation คือรูปแบบพื้นฐานของ

อารมณ์ ความใคร่ หรือความสนใจทาง 

เพศลึกๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความ

สนใจต่อผู้ชาย ผู้หญิง สนใจทุกเพศ หรือไม่สนใจเพศใดเลยก็ได้ 

รสนิยมทางเพศกำาหนดเพศวิถีของคุณ เช่น รักต่างเพศ รักเพศ

เดียวกัน รักสองเพศหรือไบเซ็กชวล แพนเซ็กชวล เป็นต้น

อัตลักษณ์ทางเพศ หรือ Gender Identity คือ

เพศที่คุณใช้นิยามตัวเองและแสดงออกมาให้คน 

รอบข้างรับรู้ ไม่ว่าลักษณะทางกายภาพของคุณจะ

เป็นหรือเหมือนเพศใดก็ตาม อัตลักษณ์ทางเพศ

ของคุณอาจเป็นชาย หญิง เกย์ ไบ เควียร์ คน

เพศกำากวม คนไม่มีเพศหรืออื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อปี 2554 UNHRC ได้ผ่านมติเกี่ยวกับ 

การปกป้องสิทธิของชาว LGBT เป็น 

คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสัญญาณ

ว่ากฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ จะต้อง

รับประกันว่าความเท่าเทียมทางเพศจะ 

เกิดขึ้นได้จริงในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าว

ยังไม่ประสบความสำาเร็จมากนัก เพราะ 

ในขณะที่หลายประเทศยินดีที่จะปกป้อง

สิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ แต่ผู้มีความ 

หลากหลายทางเพศจำานวนมากทั่วทุก 

มุมโลกยังตกอยู่ในอันตราย

ความไม่รู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและ

รสนิยมทางเพศฝังรากลึกในคนหลายกลุ่ม

ของสังคม ซึ่งรวมไปถึงผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างตำารวจด้วย ส่งผลให้

อาชญากรรมที่เกิดจากอคติทางเพศมักไม่ถูกรายงานหรือถูกสืบสวน

อย่างไม่เป็นธรรม

LGBT เป็นคำาย่อที่ใช้เรียก

กลุ่มผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศ ได้แก่ เลสเบี้ยน  

(Lesbian) เกย์ (Gay)  

ไบเซ็กชวล (Bisexual) 

และคนข้ามเพศ 

แ ต่ ก ลุ่ ม ผู้ มี ค ว า ม 

ห ล า ก ห ล า ย ท า ง เ พ ศ มี  

หลายกลุ่มมากกว่าแค่ LGBT  

การใช้ อักษรย่อจึงแตกต่างกันไปตาม 

บริบท เช่น LGBTI ซึ่งรวมคนเพศกำากวม  

(Intersex) หรือ LGBTIQA ที่เพิ่มเควียร์  

(Queer) และคนไม่ฝักใฝ่ทางเพศ (Asexual) 

เข้ามาด้วย

ช่วงระหว่างการรณรงค์หลิว เจี้ยน-ซิน รักษาธิการเลขาธิการ

ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้ส่งจดหมายขอบคุณถึงแอมเนสตี้  

อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย และคนไทยที่สนับสนุนการผ่าน

กฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันในไต้หวันมาโดยตลอด 

หลังจากที่แอมเนสต้ีประเทศไทยได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดี

ไต้หวันเมื่อเดือนเมษายน 2560 เรียกร้องให้เร่งรัดกระบวนการเพื่อ

รับรองการแต่งงานเพศเดียวกันโดยเร็ว

WORD
OF THE DAY



เพราะความรัก
คือสิทธิมนุษยชน

ปั จจุบันมี 26 ประเทศและดินแดนที่เปิดทางให้คู่รัก
เพศเดียวกันสามารถแต่งงานอย่างถูกกฎหมาย 

ได้อย่างทั่วถึง โดย เนเธอร์แลนด์ประเดิมเป็นที่แรกของ
โลกตั้งแต่ปี 2546 ตามมาด้วย เบลเยียม แคนาดา 
สเปน แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ โปรตุเกส 
อาร์เจนตินา เดนมาร์ก อุรุกวัย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส บราซิล 
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ 
กรีนแลนด์ สหรัฐฯ โคลอมเบีย เยอรมนี มอลตา และ
ออสเตรเลีย (ตามลำ ดับ)ประเทศรับรองการแต่งงาน

ของคู่รักเพศเดียวกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Fortune

• เยอรมนีอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียน

การอยู่กินแบบถูกกฎหมายได้ ไม่ใช่การแต่งงาน 

แต่ก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคู่แต่งงานทั่วไป

• เม็กซิโกมีกฎหมายการแต่งงานของคนเพศ

เดียวกันที่ครอบคลุมเฉพาะบางเมืองเท่านั้นไม่ใช่

ทั่วทั้งประเทศ

• ศาลไต้หวันและออสเตรียตัดสินให้ต้องรับรอง 

การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน แต่กฎหมาย 

ตัวจริงยังไม่ผ่านและยังไม่บังคับใช้

• เบอร์มิวดาเพิ่งจะยกเลิกการแต่งงานของคนเพศ

เดียวกัน โดยเปลี่ยนเป็นให้จดทะเบียนการอยู่กิน

แบบถูกกฎหมายแทน

76
ประเทศ

การมีเพศสัมพันธ
ของคนเพศเดียวกัน
เปนอาชญากรรม

26
ประเทศ

รับรองใหคนเพศเดียวกัน
สามารถแตงงานกัน
ไดอยางถูกกฎหมาย

10
ประเทศ

การมีเพศสัมพันธ
ของคนเพศเดียวกัน
มีโทษสูงสุดถึง
ประหารชีวิต

HUMAN RIGHTS
FACT



ทิม วิลสัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของออสเตรเลีย ขอแต่งงานกับคนรัก ไรอัน  

โบลเจอร์ ระหว่างขึ้นอภิปรายในการประชุมสภา

เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายการแต่งงานของคนเพศ

เดียวกันในประเทศ

“ในการขึ้นอภิปรายครั้งแรก ผมได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของเราด้วย

แหวนที่สวมอยู่บนมือข้างซ้ายของเราทั้งสองคน ขณะนี้มันคือคำาตอบสำาหรับ

คำาถามที่พวกเราไม่สามารถถามได้” ส.ส. วิลสันกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ “ดังนั้น 

ยังคงเหลือสิ่งเดียวที่เรายังไม่ได้ทำา ไรอัน แพทริก โบลเจอร์ คุณจะแต่งงาน

กับผมไหม?”

หลังนายวิลสันกล่าวจบ มีเสียงตะโกนตอบตกลงจากโบลเจอร์ท่ีนั่งอยู่ใน

ผู้สังเกตการณ์การประชุมสภาว่า “ครับ” ตามมาด้วยเสียงปรบมือและเสียง 

โห่ร้องแสดงความยินดีกับทั้งคู่ทั่วทั้งสภา
ขอบคุณข้อมูลจากบีบีซีไทย

ลีโอ วารัดการ์ วัย 38 ปีลูกชายของนายแพทย์ชาว

อินเดียกับพยาบาลชาวไอริชกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ไอร์แลนด์ที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผยและมีพื้นเพเป็น 

กลุ่มชาติพันธ์ุ นอกจากน้ี ยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศด้วย

วารัดการ์เปิดเผยถึงรสนิยมทางเพศของตัวเองผ่านสถานีวิทยุท้องถ่ินในไอร์แลนด์เพียงไม่กี่เดือน

ก่อนหน้าการลงประชามติเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อปี 2558 เขาบอกว่า “ผมเป็นเกย์ 

นั่นไม่ใช่ความลับ เพียงแต่เป็นอะไรที่ทุกคนไม่จำาเป็นต้องรู้ ... มันแค่ไม่ใช่สิ่งที่นิยามตัวผม ผมไม่ใช่

นักการเมืองลูกครึ่งอินเดีย ผมไม่ใช่นักการเมืองที่เป็นหมอ หรือนักการเมืองเกย์”

“แม้พ่อผมจะมีความแตกต่าง แต่ลูกชายของเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และได้รับการ

ตัดสินจากการกระทำาและการแสดงออกไม่ใช่เพราะชาติกำาเนิดหรืออัตลักษณ์เฉพาะตัว” เขากล่าว 

ทิ้งท้าย

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ทางการจังหวัด

อาเจะห์ในอินโดนีเซียลงโทษชายสองคนด้วย

การโบยจำานวน 85 ครั้งต่อหน้าสาธารณชน ใน

ความผิดฐานมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน

ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายศาสนาอิสลามโดยเป็น 

ครั้งแรกที่ทางการจังหวัดอาเจะห์ใช้บทลงโทษนี้

ทั้งสองคนอายุเพียง 20 และ 23 ปี พวกเขา

ถูกลงโทษท่ามกลางสายตาและเสียงเชียร์ของ 

ผู้ชมจำานวนมาก หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือบันทึก

ภาพเหตุการณ์ขณะพวกเขาถูกโบยเก็บเอาไว้

ด้วย

ชายทั้งคู่ถูกจับหลังมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ใน

โลกออนไลน์ จนชาวบ้านท่ีสงสัยว่าชายหนุ่ม 

ท้ังสองเป็นคู่รักกันบุุกเข้าไปในบ้านของ 

พวกเขา ชาวบ้านกลุ่มน้ันเตะและด่าว่าท้ังสอง

อย่างรุนแรง โดยทั้งคู่อยู่ในสภาพเปลือยและนอน

หมอบอยู่บนพื้นระหว่างโดนทำาร้าย

ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์

กิลเบิร์ต เบเกอร์ ศิลปินชาวสหรัฐฯ เสียชีวิต

แล้วด้วยวัย 65 ปี เขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดค้นและ

ออกแบบธงสีรุ้งที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำาคัญของการเคลื่อนไหว

เพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก

ธงที่เบเกอร์ออกแบบครั้งแรกมีด้วยกันแปดสี แต่ละสีบ่งบอกถึงด้านต่างๆ 

ของมนุษย์ได้แก่ สีชมพูหมายถึงเพศวิถี สีแดงหมายถึงชีวิต สีส้มหมายถึงการ

เยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงอาทิตย์ สีเขียวหมายถึงธรรมชาติ สีฟ้าเทอร์ควอยซ ์

หมายถึงศิลปะ สีครามหมายถึงความกลมเกลียว สีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณ

ของมนุษย์ ต่อมาได้ถอดสีชมพูกับสีครามออกไป และนำาสีน้ำาเงินมาใช้แทนสีฟ้า 

เทอร์ควอยซ์ ทำาให้เหลืออยู่หกสีจนถึงปัจจุบันคือสีแดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำาเงิน 

และม่วง

เบเกอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้องการให้ธงเป็นตัวแทนสะท้อนถึงความ 

หลากหลายและการหลอมรวมทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ 

ในธรรมชาติเป็นตัวแทนเพื่อสื่อว่าวิถีทางเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ขอบคุณข้อมูลจาก PPTV 

รั ฐมนตรี ว่ า ก า รก ระทรว งศาสนจั ก ร แห่ ง

สกอตแลนด์เตรียมเสนอท่ีประชุมสมัชชาคริสตจักร

แห่งสกอตแลนด์ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจัดพิธี

แต่งงานได้ในทุกโบสถ์ทั่วประเทศ นอกจากน้ียังชี้แนะ

ให้โบสถ์ประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการต่อความ 

ล้มเหลวในการปกป้องผู้มีความหลากหลายทางเพศใน

วิชาชีพทางศาสนาด้วย

แม้ว่าสกอตแลนด์จะอนุญาตให้มีการแต่งงานของ

คนเพศเดียวกันมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ตามประเพณี

ปฏิบัติ แต่ละโบสถ์ยังสามารถตัดสินใจเองได้ว่าจะ

รับจัดพิธีแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน

หรือไม่ ข้อเสนอให้ทุกโบสถ์รับจัด

พิธีของรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงตก

เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่าง 

กว้างขวางในแวดวงคริสตจักร

ขอบคุณข้อมูลจากบีบีซีไทย

ฮ่องกงกลายเป็นท่ีแรกในเอเชียท่ีได้

รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก

ของคนรักเพศเดียวกันที่เรียกว่า 

“เกย์เกมส์” ในปี 2565 โดย

จะรับไม้ต่อจากฝรั่งเศสที่เป็น

เจ้าภาพในปี 2561 นี้

เกย์เกมส์ มหกรรมกีฬา

ระดับโลกที่จัดขึ้นทุก 4 ปี มี 

เป้ าหมายเ พ่ือส่ ง เสริมการ

ตระหนักรู้ เ ก่ียวกับความหลาก

หลายทางเพศ จัดข้ึนครั้งแรกที่ซาน- 

ฟรานซิสโก สหรัฐฯ เมื่อปี 2525 โดยเปิดรับผู้เข้าร่วม 

ทุกรูปแบบไม่จำากัดว่าจะเป็นผู้มีรสนิยมทางเพศแบบ

ไหน ที่พิเศษคือมีนักกีฬาที่มาจากประเทศที่การ 

รักเพศเดียวกันยังเป็นอาชญากรรมเข้าร่วมด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากประชาไท

จอร์จ มองตากิว ชายชาวอังกฤษวัย 93 ปีได้รับ

จดหมายจากรัฐบาลอังกฤษที่แสดงความเสียใจและขอโทษ

ต่อกรณีที่เขาเคยถูกพิพากษาให้มีความผิดฐานมีความ

สัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันเมื่อ 43 ปีก่อน

รัฐบาลอังกฤษส่งจดหมายขอโทษดังกล่าว หลังจากที่ 

คุณปู่จอร์จพยายามต่อสู้เรียกร้องคำาขอโทษอย่างเป็น

ทางการจนสำาเร็จ เนื้อหาในจดหมายระบุว่ารัฐบาลอังกฤษ

ขอโทษอย่างสุดซึ้ง โดยยอมรับว่าเกย์ในอดีตถูกปฏิบัติอย่าง

ไม่เป็นธรรม โดยในอดีตมีเกย์ในอังกฤษหลายพันคนเคยถูก

ตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายอนาจารฉบับเก่า

ขอบคุณข้อมูลจากบีบีซีไทย

DID YOU KNOW?
รู้ไว้ใช่ว่า...

ส.ส.ออสเตรเลียขอคนรัก 
เพศเดียวกันแต่งงาน
ในสภา

อาเจะห์โบย
ลงโทษ
คู่รักชาวเกย์
85 ครั้ง

ผู้ออกแบบธง LGBT
เสียชีวิตด้วยวัย 65 ปี

สกอตแลนด์เตรียมพิจารณาอนุญาต
ให้เกย์แต่งงานในโบสถ์ได้

รัฐบาลอังกฤษประกาศขอโทษ 
คุณปู่วัย 93 ปีที่ต้องโทษ 
คดีชายรักชายเมื่อ 43 ปีก่อน

ลีโอ วารัดการ์ นายกรัฐมนตรีเกย ์
ผู้สร้างประวัติศาสตร์

ฮ่องกงเตรียมเป็นที่แรก
ในเอเชียจัดกีฬาโอลิมปิก
ของชาว LGBT



HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล เป็น 

การรวมตัวของกลุ่ มคนธรรมดา 

หลากหลายสาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถ 

นิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด

ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการใน

แนวทางที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 

สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี

สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน 

ใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

แอมเนสต้ีเป็นที่รู้จักในเมืองไทย จาก

การรณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทาง

ความคิด” มีจดหมายนับแสนฉบับจาก 

คนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทยและ

สำานักราชเลขาธิการเพื่อเรียกร้องให้

ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูก

จับกุมในเหตกุารณ์ดังกล่าว ปัจจุบันใน 

ประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน 

โดยได้ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
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