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“จดหมายจากคุุณทำำ�ให้้ผมและภรรยา
เข้้มแข็็งขึ้้�น ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่าการต่่อสู้้�ครั้้�งนี้้�
เราไม่่ได้้ต่่อสู้้�เพีียงลำำ�พััง แต่่ยัังมีีคนอีีก
จำำ�นวนมากเรีียกร้้องความยุุติิธรรมให้้เรา”

เจเรมีี คอร์์
คนขัับรถบรรทุุกชาวฟิิลิิปปิินส์์
ได้้รัับการปล่่อยตััวเมื่่�อปีี 2559 หลัังติิดคุุกนาน
กว่่า 4 ปีี จากการถููกตำำ�รวจทรมานให้้รัับสารภาพ
ในคดีีฆาตกรรมที่่�เขาไม่่ได้้ก่่อ หลัังถููกกดดัันจาก
ทั่่� ว โลก ทางการฟิิ ลิิ ปปิิ น ส์์ สืื บ สวนคดีี อีี ก ครั้้� ง
สุุดท้้ายตำำ�รวจที่่�ทรมานเขาถููกตััดสิินจำำ�คุุก

“เมื่่�อสิิบปีีก่่อนฉัันไม่่มีีความฝัันเลย
และตอนนี้้�ฉัันก็็ได้้สููญเสีียเป้้าหมายไป
จำำ�นวนนัับไม่่ถ้้วนแล้้ว ฉัันอยากให้้ชาว
คีีร์์กิิซสถานทุุกคน ไม่่เว้้นแม้้แต่่คนเดีียว
ได้้ใช้้ชีีวิิตที่่�มีีสีีสัันและได้้ฝัันถึึงอนาคต
ของตััวเอง”

“เมื่่�อฉัันได้้รัับจดหมายมีีข้้อความว่่า ‘ฉััน
ไม่่ได้้ต่่อสู้้�เพีียงลำำ�พััง’ มัันทำำ�ให้้ฉัันรู้้�สึึกดีีมากๆ
น่่าตื่่�นเต้้นที่่�รู้้�ว่่ามีีคนสนใจในสิิทธิิของคนอื่่�น
อยู่่� แม้้พวกเขาจะไม่่ได้้รู้้�จัักฉัันเลยด้้วยซ้ำำ��”

กััลซาร์์ ดููเชโนวา

เยซีีเนีีย อาร์์เมนตา

นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหญิิงชาวคีีร์์กีซ
ี สถาน
ผู้้�ต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิของคนพิิการ

ผู้้�หญิิงธรรมดาและคุุณแม่่ลููกสองชาวเม็็กซิิกััน

เมื่่�อปีี 2561 ผู้้�สนัับสนุุนแอมเนสตี้้�ได้้ร่่วมส่่งกัันเรีียกร้้องไปยััง
รััฐบาลคีีร์์กีีซสถาน ในปีี 2562 รััฐสภาได้้ให้้สััตยาบัันรัับรอง
อนุุ สัั ญญ าว่่ า ด้้วยสิิ ทธิิ ข องคนพิิ ก าร เพื่่� อ สนัั บ สนุุ น การแก้้
ปััญหาการเลืือกปฏิิบััติิ และสนัับสนุุนการเข้้าถึึงบริิการด้้าน
สุุขภาพ การเข้้าถึึงอาคาร การมีีงานทำำ� และการเดิินทางแล้้ว

ได้้รัับการยกฟ้้องและปล่่อยตััวเมื่่�อปีี 2559 หลััง
ถูู ก ตำำ�ร วจนอกเครื่่� อ งแบบลัั ก พาตัั ว ทรมาน
และข่่มขืืนรวมกว่่า 15 ชั่่�วโมง เพื่่�อบัังคัับให้้เธอ
สารภาพว่่ามีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเหตุุฆาตกรรมสามีี
ลงชื่่�อเพื่่�อเรีียกร้้องและขอให้้ปล่่อยตััวเธอ

พลัังจาก ปลายปากกา คนธรรมดา
(ก็็) สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้
“ฉัันอยากจะมีีเวลาที่่�จะขอบคุุณแต่่ละ
คนที่่� ส่่ ง ข้้อความถึึ ง ฉัั น จดหมายและ
โปสการ์์ดแต่่ละฉบัับทำำ�ให้้ฉัันมีีความสุุข”
เชลซีี แมนนิิง
ฮีีโร่่ผู้้�เปิิดโปงข้้อมููลหลัักฐานการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนของกองทััพสหรััฐฯ

“จดหมายของพวกคุุณไม่่ใช่่เพีียง
แค่่จดหมาย แต่่เป็็นของขวััญและพลััง
ใจอัั น ยิ่่� ง ใหญ่่ สำำ� หรัั บทั้้� ง นัั ก ศึึ ก ษาและ
อนาคตของเมีียนมา...ฉัันเริ่่�มตระหนััก
แล้้วว่่า โลกกำำ�ลัังเฝ้้ามองและให้้กำำ�ลัังใจ
พวกเรา นั่่�นทำำ�ให้้พวกเราไม่่ได้้โดดเดี่่�ยว”
เพีียว เพีียว อ่่อง

ได้้รัับอิิสรภาพเมื่่�อปีี 2560 หลัังติิดคุุก
มานานเจ็็ดปีีจากโทษทั้้�งหมด 35 ปีีใน
ข้้อหาเปิิ ด เผยความลัั บท างราชการ
หนึ่่�งในนั้้�นคืือวิิดีีโอบัันทึึกเหตุุการณ์์ที่่�
ทหารสหรััฐฯ กำำ�ลัังกราดยิิงพลเรืือนที่่�
ไม่่มีีอาวุุธในตะวัันออกกลาง

หนึ่่�งในผู้้�นำำ�สหภาพนัักศึึกษาเมีียนมา
ได้้รัับการยกฟ้้องและปล่่อยตััวเมื่่�อปีี 2559 หลััง
ถููกจัับพร้้อมเพื่่�อนนัักศึึกษาอีีกกว่่า 100 คน จาก
การออกมาประท้้วงต่่อต้้านพ.ร.บ.การศึึกษา
ฉบัับใหม่่ที่่�มีีเนื้้�อหากดขี่่�เสรีีภาพทางวิิชาการ
มาเมาด์์ อาบูู ซิิด หรืือชอว์์คาน

“ผมขอขอบคุุณสำำ�หรัับทุุกสิ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้ผม ผมรู้้�สึึกโชคดีีมากที่่�มีีคน
แบบพวกคุุณอยู่่�บนโลกนี้้� และรู้้�สึึก
เป็็นเกีียรติิอย่่างยิ่่�งที่่�มีีพวกคุุณเป็็น
เสมืือนเพื่�อ
่ นของผม”

ช่่างภาพข่่าวชาวอีียิิปต์์
ได้้รัับการปล่่อยตััวเมื่่�อ 2562 หลัังถููกจำำ�คุุกนาน
กว่่า 5 ปีีครึ่่�งด้้วยข้้อหาที่่�ถููกกุุขึ้้�น เขาถููกจัับใน
ขณะกำำ�ลัังทำำ�ข่่าวการประท้้วงเมื่่�อกองกำำ�ลัังอีียิปต์
ิ ์
บุุกเข้้ามาสัังหารผู้้�ชุุมนุุมราว 800 ถึึง 1,000 คน
อย่่างเลืือดเย็็น ที่่�เรีียกว่่า “การสัังหารหมู่่�ที่่�ราบา”

ทีีโอโดร่่า วาสเกต
หญิิงชาวเอลซััลวาดอร์์
ได้้รัับการปล่่อยตััวเมื่่�อปีี 2561 หลัังถููกศาลสั่่�ง
จำำ�คุุก 30 ปีี ในข้้อหาทำำ�แท้้งผิิดกฎหมาย ทั้้�งที่่�
จริิงๆ แล้้วเธอแค่่มีีอาการเจ็็บปวดอย่่างรุุนแรง
และเลืือดออกแค่่นั้้�น โดยมีีผู้้�คนมากมายจาก
ทั่่�วโลกร่่วมลงชื่่�อเพื่่�อเรีียกร้้องและขอให้้ปล่่อย
ตััวเธอ

มาฮาดีีน

“ผมเป็็นนัักวาดการ์์ตููน ผม
จึึงวาดการ์์ตููน แต่่หากคุุณสามารถ
เขีียน พููดในที่่�สาธารณะ วาดภาพ
ร้้องเพลง คุุณก็็แสดงออกทาง
ความคิิดได้้อย่่างเสรีีเช่่นกััน เรา
แค่่ต้้องพยายามทำำ�สิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้
ต่่อไป”

“ผมรู้้� สึึ ก เป็็ น เกีี ย รติิ
อย่่ า งยิ่่� ง ที่่� ไ ด้้รัั บ เลืื อ กให้้
เป็็ น หนึ่่� ง ในการรณรงค์์
Write for Rights และ
เ ป็็ น เ กีี ย รติิ ที่่� ไ ด้้รู้้� จัั ก
คนอย่่ า งพวกคุุ ณ คน
ที่่� ไ ม่่ เ ห็็ น ด้้วยกัั บ ความ
อยุุติิธรรมจากผู้้�มีีอำำ�นาจ
คุุณได้้นำำ�ความสุุขมาสู่่�ใจ
ของผม ขอบคุุณครัับ”

นัักกิิจกรรมออนไลน์์ชาวชาด
ได้้รัับการปล่่อยตััวเมื่่�อปีี 2561 หลัังถููก
จำำ�คุุกนานกว่่า 18 เดืือน ในข้้อหาทำำ�ลาย
ความมั่่�นคงและแบ่่งแยกดิินแดน เดิิมศาล
ตััดสิินลงโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิตจากการที่่�
เขาโพสต์์วิิดีีโอวิิจารณ์์รััฐบาลช่่วงปลายปีี
2559 เกี่่�ยวกัับการบริิหารงบประมาณที่่�
ผิิดพลาดและอาจนำำ�ไปสู่่�วิิกฤตเศรษฐกิิจ
ในเดืื อ นธัั น วาคมของทุุ ก ปีี ผู้้� ค นหลายแสนคน
ทั่่�วโลกร่่วมกัันเขีียนจดหมายมากมายเพื่�อ
่ ผู้้�ที่่�ถููกละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน จดหมายหลายฉบัับถููกส่่งถึึงผู้้�ถููกละเมิิด
สิิทธิิโดยตรง ขณะที่่�จดหมายอีีกจำำ�นวนมากก็็ถููกส่่งไป
ยัังรััฐบาลของประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นๆ
ในปีี 2562 ผู้้�สนัับสนุุนแอมเนสตี้้� ทั่่�วโลกได้้ทำำ�ให้้
สถิิติิใหม่่ให้้กัับกิิจกรรม “Write for Rights” สููงขึ้้�น
อย่่างเป็็นประวััติิการณ์์ โดยมีีผู้้�สนัับสนุุนสิิทธิิมนุุษยชน
ร่่วมกัันส่่งข้้อความไม่่ว่่าจะเป็็นจดหมาย อีีเมล ทวีีต
และผ่่านช่่องทางอื่่�นๆ อีีกมากมาย สููงถึึง 6,609,837
ข้้อความ โดยในแต่่ละปีีมีีผู้้�สนัับสนุุนจาก ทั่่�วโลกร่่วม
กัันส่่งจดหมายเพื่่�อกดดััน รััฐบาลประเทศต่่างๆ ให้้ยุุติิ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและนำำ�ความยุุติิธรรมมาสู่่�
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ และการเขีียนจดหมายหรืือข้้อความ
เพื่่�อส่่งไปให้้กำำ�ลัังใจผู้้�ที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและ
ครอบครััวโดยตรง เพื่่�อให้้พวกเขารัับรู้้�ว่่าไม่่ได้้ต่่อสู้้�
เพีียงลำำ�พััง ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�จััดต่่อเนื่่�องมานานกว่่า 18 ปีี

ซููนาร์์
นัักวาดการ์์ตููน
ชาวมาเลเซีีย
ปีี 2561 ทางการมาเลเซีียได้้ยกเลิิก
ข้้อกล่่าวหาเขาในทุุกกรณีี จากการที่่�
เขาทวีีตวิิจารณ์์การทำำ�งานของรััฐบาล
โดยทางการตั้้�งข้้อหาใน “กฎหมาย
การยุุยงปลุุกปั่่�น” (the Sedition Act
of 1948) ซึ่่�งถูก
ู วิิพากษ์์วิิจารณ์์ว่่าเป็็น
กฎหมายที่่� ถูู ก ใช้้เพื่่� อ จำำ�กัั ด เสรีี ภ าพ
การแสดงออกบนโลกออนไลน์์

อีีดิิล เอสเซอร์์
ผู้้�อำำ�นวยการของแอมเนสตี้้�
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศตุุรกีี
ได้้รัั บ การปล่่ อ ยตัั ว เมื่่� อ ปีี 2561
หลัังถููกคุุมขัังนาน 6 เดืือนพร้้อม
กัับนัักกิิจกรรมอีีก 9 คน ที่่�รู้้�จัักกััน
ในนาม “อีีสตัันบููล 10” โดยไม่่มีี
การระบุุ ข้้ อหา และไม่่ มีี ก ารระบุุ
สาเหตุุที่่�ชััดเจนว่่าทำำ�ไมพวกเขาถึึง
ถููกจัับ ซึ่่�งได้้มีีผู้้�คนมากมายทำำ�การ
เรีียกร้้องให้้ปล่่อยตััวพวกเขา

เสีียงของคุุณช่่วยพวกเขาได้้อย่่างไร?

ากนััก แต่่ Write
ลำำ�พัังเสีียงของคุุณคนเดีียวอาจสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงได้้ไม่่ม
มโลกมารวมกััน
มุุ
ก
ทุุ
ว
for Rights พิิสููจน์์แล้้วว่่าเมื่่�อเสีียงของคนหลายล้้านคนจากทั่่�
ิมนุุษยชนได้้อีีกต่่อไป
รััฐบาลประเทศต่่างๆ จะไม่่สามารถเพิิกเฉยต่่อการละเมิิดสิิทธิ
ั ความยุุติิธรรม
ิ ิเองก็็จะมีีความหวัังในการต่่อสู้้�มาก ขึ้้�นจนได้้รับ
ส่่วนผู้้�ที่่�ถููกละเมิิดสิทธิ
สนุุ น แอมเน สตี้้�
บ
นัั
ส
�
้
ในที่่� สุุ ด ข้้อคว ามต่่ อ ไปนี้้� เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของค วามสำำ� เร็็ จ ที่่� ผู้
� �ถููกละเมิิดสิิทธิิในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
ประเทศไทยมีีส่่วนในการรณรงค์์ช่่วยเหลืือผู้้ที่่

“ขอบคุุณผู้้�บรรดาผู้้�สนัับสนุุน
แอมเนสตี้้�ทุุกคน การรณรงค์์ของ
พวกคุุ ณ ประสบความสำำ� เร็็ จ จน
ทำำ�ให้้ฉัันได้้รัับการปล่่อยตััว เรามา
ถึึงจุุดนี้้�ได้้ เมื่่�อทุุกคนร่่วมมืือกััน”
ยอม บุุปผา

“การสนัับสนุุนของผู้้�คนจาก
ทั่่�วทุุกมุุมโลกคืือพลัังอัันยิ่่�งใหญ่่่�
มากสำำ� หรัั บ ผู้้� ห ญิิ ง อย่่ า งฉัั น
ทุุกๆ ลายเซ็็นจากการเรีียกร้้อง
ให้้ปล่่อยตััวฉััน ทำำ�ให้้ชีีวิิตของ
ฉัันเปลี่่�ยนไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ตอนนี้้�
ฉัันเป็็นอิิสระแล้้ว มัันไม่่ใช่่แค่่ฝััน
แต่่มัันเป็็นความจริิง”

“ฉัั น อยากขอขอบคุุ ณ ทุุ ก
ท่่านในนามของกลุ่่�มอีีสตัันบููล
10 สำำ�หรัับความพยายามในการ
เรีี ย กร้้องให้้ปล่่ อ ยตัั ว พวกเรา
ฉัันรู้้�สึึกขอบคุุณและซาบซึ้้�งจาก
ใจจริิง ถ้้าหากไม่่ใช่่เพราะความ
พยายามของพวกคุุณ พวกเรา
ก็็คงไม่่ได้้มายืืนอยู่่�ในวัันนี้้�”

นัักต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิในที่่�อยู่่�อาศััย
ชาวกััมพููชา
ได้้รัับการปล่่อยตััวปลายปีี 2556
เธอถูู ก จัั บกุุ ม หลัั ง เข้้าร่่ ว มการ
ประท้้วงต่่ อ ต้้านการบัั ง คัั บ ไล่่ รื้้� อ
ชุุมชนแล้้วถููกยััดข้้อหาเท็็จ ถึึงแม้้
ข้้อหานั้้�นจะยัังคงอยู่่�แต่่ตอนนี้้�เธอ
ได้้รัับการปล่่อยตััวกลัับบ้้าน

ฮาคีีม อััล อาไรบีี
ผู้้�ลี้้�ภััยของออสเตรเลีียและ
นัักฟุุตบอลเชื้้�อสายบาห์์เรน
ได้้รัับการปล่่อยตััวหลัังถููกทางการไทย
ควบคุุมตััวนานกว่่า 2 เดืือนตาม “หมาย
แดง” ของตำำ�รวจสากล ที่่�รัฐั บาลบาห์์เรน
ร้้องขอในคดีี ทำำ� ลายทรัั พย์์ สิิ น สถานีี
ตำำ�รวจช่่วงอาหรัับสปริิง เมื่่�อได้้รัับการ
ปล่่อยตััวเขาเดิินทางถึึงออสเตรเลีียใน
วัันถััดมา หลัังจากนั้้�นหนึ่่�งเดืือนเขาก็็
ได้้รัับสััญชาติิออสเตรเลีีย

“ผมมีีความสุุขมากที่่�ได้้สิิทธิิความเป็็นพลเมืืองในวัันนี้้�
ผมรู้้�สึึกปลอดภััย 100 เปอร์์เซ็็นต์์ ไม่่มีีใครในโลกที่่�จะ
ติิดตามตััวผมอย่่างที่่�บาห์์เรนทำำ�ได้้อีีกแล้้ว ตอนนี้้�ผมคืือ
ชาวออสเตรเลีีย และอยู่่�ในประเทศที่่�ปลอดภััย”

WRITE
FOR
RIGHTS

กลุ่่�มนัักศึึกษา
METU

นััซซีีมา อััล-ซาดา

ตุุรกีี

ซาอุุดีีอาระเบีีย

ผู้้�ปกป้้องการเดิินขบวนเพื่่�อผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศในตุุรกีี
กลุ่่�มเพื่่�อผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศก่่อตั้้�งขึ้้�นที่่�มหาวิิทยาลััย METU เมื่่�อ
ปีี 2539 พวกเขาจััดกิิจกรรมเดิินขบวนเพื่�อ
่ ผู้้�ที่่�มีีความหลากหลายทางเพศทุุกปีีใน
บริิเวณมหาวิิทยาลััยตั้้�งแต่่ปีี 2554 ในช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา อย่่างไรก็็ดีี ในปีี 2562
ผู้้�บริิหารของมหาวิิทยาลััยแจ้้งว่่าจะไม่่อนุุญาตให้้เดิินขบวนบริิเวรมหาวิิทยาลััยใน
วัันที่่� 10 พฤษภาคม
ทางกลุ่่�มไม่่ยอมรัับคำำ�สั่่�งนี้้� และได้้นั่่�งชุุมนุุมประท้้วงอย่่างสงบแทนการเดิิน
ขบวน ทางมหาวิิทยาลััยจึึงเรีียกตำำ�รวจมา และมีีการใช้้กำำ�ลัังจนเกิินกว่่าเหตุุ รวม
ทั้้�งการยิิงแก๊๊สน้ำำ��ตาใส่่ผู้้�ชุุมนุุม ตำำ�รวจจัับนัักศึึกษาไปอย่่างน้้อย 23 คน รวมทั้้�ง
เมลิิกีีและเอิิร์์ซกููร และนัักวิิชาการอีีกหนึ่่�งคน ผู้้�ที่่�ถููกควบคุุมตััวบางคนไม่่ได้้เข้้าร่่วม
ในการชุุมนุุมด้้วยซ้ำำ�� แม้้เพีียงจะใช้้สิิทธิิในการชุุมนุุมอย่่างสงบ แต่่นัักศึึกษาและ
นัักวิิชาการทั้้�ง 18 คนกลัับต้้องอยู่่�ระหว่่างรอการพิิจารณาคดีีของศาล หากศาล
ตััดสิินว่่ามีีความผิิด พวกเขาอาจได้้รัับโทษจำำ�คุุกสามปีี

ผู้้�หญิิงที่่�อยากใช้้ชีีวิิตอิิสระ แต่่เธอกลัับขาดเสรีีภาพ
เพีียงเพราะอยากใช้้ชีีวิิต
นััซซีีมาใช้้ชีีวิิตส่่วนใหญ่่ของเธอเพื่่�อรณรงค์์เรื่่�อง
เสรีีภาพของผู้้�หญิิงในซาอุุดิิอาระเบีีย การทำำ�งานเช่่นนั้้�น
ทำำ� ให้้เธอต้้องสููญเสีี ย เสรีี ภ าพของตนเอง เธอเป็็ น
หนึ่่�งในแกนนำำ�ผู้้�เรีียกร้้องสิิทธิิสตรีีเพื่่�อที่่�จะได้้ขัับรถและ
สิิ ทธิิ ที่่� จ ะได้้ออกไปทำำ�ธุุ ร ะประจำำ�วัั น โดยไม่่ จำำ� เป็็ น ต้้อง
ขออนุุญาตจากผู้้�ปกครองที่่�เป็็นผู้้�ชาย นัับแต่่ถููกจัับกุุม
เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2561 เธอถููกควบคุุมตััวไว้้ตลอด
เธอได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้ายและย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีีและถููก
ขัังเดี่่�ยว เพีียงเพราะการทำำ�งานเพื่่�อปกป้้องสิิทธิิสตรีี
ของเธอ

ฉัันสามารถ
ช่่วยใครได้้บ้้าง
มหกรรม “Write for Rights” หรืื อ
“เขีียน เปลี่่�ยน โลก” ของแอมเนสตี้้�กลัับมา
แล้้ว เราขอชวนคนไทยที่่�ใส่่ใจปััญหาสัังคม มา
ร่่วมลงชื่่�อรณรงค์์ เป็็นกำำ�ลัังใจให้้ผู้้�ที่่�ติิดอยู่่�ใน
วงจรของความอยุุติธรร
ิ
มทั่่�วโลกไปด้้วยกััน
เสีียงเล็็กๆ ของคุุณมีีพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ หาก
ไม่่ มีี ค วามช่่ ว ยเหลืื อ จากคุุ ณ ความยุุ ติิ ธรร ม
ที่่�พวกเขาควรได้้รัับอาจล่่าช้้าออกไปอีีก คุุณ
สามารถช่่วยพวกเขาได้้เพีียงร่่วมลงชื่่�อเรีียก
ร้้องความยุุ ติิ ธรร มไปให้้กัั บ กลุ่่�มนัั ก ศึึ ก ษา
METU จากประเทศตุุรกีี นััซซีีมา อััล-ซาดา
จากประเทศซาอุุดีีอาระเบีีย และฆาลิิด ดราเรนีี
จากประเทศแอลจีีเรีีย

ฆาลิิด ดราเรนีี
แอลจีีเรีีย

นัักข่่าวชาวแอลจีีเรีียผู้้�ถูก
ู คุุมขัังเพีียงเพราะรายงานสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
เมื่่�อขบวนการฮีีรััคถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นในครั้้�งแรก ฆาลิิดเป็็นผู้้�สื่่�อข่่าวอิิสระ
คนแรก ๆ ที่่�รายงานข่่าวการประท้้วงที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกสััปดาห์์ และบัันทึึกข้้อมููล
การใช้้ความรุุนแรงของตำำ�รวจทุุกครั้้�ง แต่่เขาถููกทำำ�ให้้เป็็นฝ่่ายตรงข้้าม
กัับทางการ มีีการควบคุุมตััวเขาหลายครั้้�ง
ในวัันที่่� 27 มีีนาคม 2563 ฆาเหล็็ดถููกจัับระหว่่างทำำ�ข่่าวการเดิินขบวน
เขาถููกตั้้�งข้้อหายุุยงปลุุกปั่่�นให้้มีีการชุุมนุุมโดยปราศจากอาวุุธ แม้้ว่่าเขา
เพีียงแต่่ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�สื่่�อข่่าว เขาได้้รัับโทษจำำ�คุุกเพีียงเพราะทำำ�หน้้าที่่�ของ
ตนเอง

ปีีนี้้�

สแกนเพื่่�อร่่วมลงชื่่�อ

HUMAN RIGHTS QUIZ

ตอบถููกมีีรางวััล

‘Child in Mob’ หรืือ ในม็็อบมีีเด็็ก
เป็็นการรวมตััวกัันหลวมๆ ของกลุ่่�มคน
และหน่่วยงานที่่�ยึึดหลัักการ “ประโยชน์์
สููงสุุดของเด็็ก” จะเรีียกว่่าเป็็นคณะทำำ�งาน
เฉพาะกิิจก็็ได้้ อาสาสมััครหลัักของทีีม
Child in Mob มาจากความร่่วมมืือของ
เจ้้าหน้้าที่่� จ ากหลากหลายกลุ่่�มและ
องค์์กร อาทิิ หิ่่�งห้้อยน้้อย แอมเนสตี้้�
ประเทศไทย มููลนิิธิิสายเด็็ก และอาสา
สมััครรายบุุคคล เพื่่�อร่่วมสร้้างพื้้�นที่่�
ปลอดภััยในการเข้้าร่่วมชุุมนุุมสาธารณะ
ของเด็็ ก และเยาวชนให้้เป็็ น ไปตาม
หลัักการสิิทธิิมนุุษยชนสากล
“เด็็กเป็็นมวลชนกลุ่่�มแรกที่่�ต้้องเอา
ออกจากพื้้�นที่่�ใช้้ความรุุนแรง นอกจาก
นั้้� น ยัั ง ป้้ อ งกัั น การละเมิิ ดสิิ ทธิิ เ ด็็ ก ใน
การเปิิ ด เผยใบหน้้าทั้้� ง จากสื่่� อ หรืื อ
มิิ จฉาชีี พที่่� ฉวยโอกาส ซึ่่� งกิิ จกรรมนี้้�
ได้้รัับการตอบรัับร่่วมมืือจากผู้้ป
� กครอง
และเยาวชนผู้้�เข้้ามาร่่วมการชุุมนุุมเป็็น
อย่่ า งดีี ” รวงทัั พพ์์ แก้้ ว แกมจัั นทร์์
ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งกลุ่่�ม ‘Child in Mob’

“เรายัั ง คงยืื น ยัั น ข้้อเรีี ย กร้้องเดิิ ม ที่่� ใ ห้้
ทางการกัั ม พููชาเร่่ ง ให้้มีี ก ารสืื บ สวนการ
หายตัั ว ไปของวัั น เฉลิิ ม ให้้เป็็ น ไปอย่่ า งมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพ เร่่งด่่วน รอบด้้าน และโปร่่งใส
และคืืนความยุุติธรร
ิ มให้้กัับครอบครััวของผู้้ที่่
� �
สููญหายโดยทัันทีี เนื่่�องจากผ่่านมา 6 เดืือนยััง
ไม่่มีค
ี วามคืืบหน้้าทางคดีีแต่่อย่่างใด วัันเฉลิิม
ไม่่เคยหายไปในความทรงจำำ�ของพวกเรา หก
เดืือนเราไม่่เคยลืืมวัันเฉลิิม และเราจะไม่่หยุุด
ทวงถามหาความยุุติธรร
ิ มให้้กัับวัน
ั เฉลิิมและ
ครอบครััว” ปิิยนุุช โคตรสาร ผอ. แอมเนสตี้้�
ประเทศไทย

สแกนเพื่่�อ
อ่่านต่่อ

‘Child in Mob’
ติิดแท็็กสีีรััดข้้อมืือ
ปกป้้องเยาวชนในม็็อบ
จากความรุุนแรง

แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศ
ไทย จัั ดร ายการเสวนาถ่่ า ยทอดสดทาง
เฟซบุ๊๊�ก ในหััวข้้อ ‘ห้้องเรีียนสิิทธิิมนุุษยชน
ออนไลน์์: มาตรฐานสากลกัับเสรีีภาพใน
การชุุ มนุุ ม’ โดยมีี วิิ ท ยากรคืื อ ดร.พัั ชร์์
นิิยมศิิลป จากคณะนิิติิศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และเพชรรััตน์์ ศัักดิ์์�ศิิริิเวทย์์กุุล หััวหน้้าฝ่่ายรณรงค์์ แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย และดำำ�เนิินรายการ
โดย ยิ่่�งชีีพ อััชฌานนท์์ ผู้้�จััดการโครงการ
อิินเทอร์์เน็็ตเพื่่อ
� กฎหมายประชาชน (iLaw)
“เสรีีภาพการชุุมนุุมเป็็นบททดสอบว่่า
สัั ง คมนั้้� น รัั บร องเสรีี ภ าพอื่่� น ๆ ดีี แ ค่่ ไ หน
เพราะการมาชุุ ม นุุ ม คุุ ณ ต้้องใช้้เสรีี ภ าพ
หลายอย่่าง เช่่น เสรีีภาพการแสดงออก
เสรีี ภ าพการติิ ดต่่ อ สื่่� อ สาร เสรีี ภ าพการ
เดิิ น ทาง ซึ่่� ง เสรีี ภ าพการชุุ ม นุุ ม คืื อ อาวุุ ธ
ของคนจนและคนอ่่อนแอ เมื่่�อรวมตััวกััน
ทำำ�ให้้ผู้้�มีีอำำ�นาจเกรงกลััว เมื่่�อเกรงกลััวแล้้ว
จะเปิิดช่่องให้้เกิิดการเจรจาและเปลี่่�ยนแปลง
โครงสร้้างบางอย่่าง เวลาชุุมนุุมจึึงขอให้้สงบ
สัันติิ ปราศจากอาวุุธ” ดร.พััชร์์ นิิยมศิิลป
กล่่าว

สแกนเพื่่�อ
ชมคลิิป

สแกนเพื่่�อ
อ่่านต่่อ

กิิจกรรม “Write for Rights” ของแอมเนสตี้้�คืืออะไร?

Q
A

ในปีีนี้้�แอมเนสตี้้� ประเทศไทยชวนร่่วมลงชื่่�อเรีียกร้้องความยุุติิธรรม
ให้้กัับใครบ้้าง?

Q
A

ในปีี 2562 ผู้้�สนัับสนุุนแอมเนสตี้้� ทั่่� วโลกร่่วมกัันส่่งข้้อในกิิ จกรรม
“Write for Rights” ทั้้�งหมดกี่่�ข้อ้ ความ?

้ 3 ข้้อรัับ
ู ทั้ง
ถูก
รา
บ
ง
อ
ต้

ผู้

							

							

							

Amnesty Mask
ns”
“Cove
r Your Mouth, Not Opinio

จำำำ นวน 10 รางวััล

* หมายเหตุุ แอมเนสตี้้� ประเทศไทยจะทำำ�การจัับฉลากมอบรางวััลให้้กัับ
ผู้้�โชคดีีที่่�ตอบคำำ�ถามถููกต้้อง และติิดต่่อกลัับภายในวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564
**ขอสงวนสิิทธิ์์�เฉพาะผู้้�ที่่�ยัังไม่่เคยได้้รัับรางวััลจากกิิจกรรมนี้้�เท่่านั้้�น

กรุุณา

ชื่่�อ-นามสกุุล							 เพศ

กรอก

อายุุระหว่่าง

ต่ำำ��กว่่า 15 ปีี

15-20 ปีี

21-30 ปีี

		

41-50 ปีี

50-60 ปีี

มากกว่่า 60 ปีี

รายละเอีียด
ให้ชัดเจน

เป็็นสมาชิิกแอมเนสตี้้� ประเทศไทย
ที่่�อยู่่�

เป็็น

หญิิง

ชาย

อื่่�นๆ

31-40 ปีี

ไม่่เป็็น

												

													
โทรศััพท์์ 				 อีีเมล						

JOIN
AMNESTY,
PROTECT
HUMAN
RIGHTS

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็ น การเคลื่ อ นไหวของสมาชิ ก
พลังและการสนับสนุนจากสมาชิก
จึ ง ส�ำคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นงาน
รณรงค์ต่างๆ การมีฐานสมาชิกที่
เติบโตหมายถึงเราจะเข้มแข็งและมี
พลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการท�ำงานปกป้องคุ้มครองและ
ส่ ง เสริ ม สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนให้ เ ป็ น จริ ง
และยั่งยืนได้

สแกน QR Code เพื่่�อ
สมััคร/ต่่ออายุุสมาชิิก

กลุ่่�มเพื่่� อ นวัั น เฉลิิ ม และนัั ก กิิ จ กรรม
แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย
เดิินทางไปยัังสถานทููตกััมพููชาประจำำ�ประเทศ
ไทย เพื่อ
่� จััดกิจ
ิ กรรมเนื่่�องในโอกาสครบรอบ
6 เดืือนการหายตััวไปของวัันเฉลิิม สััตย์์ศัักดิ์์�สิทธิ์์
ิ � และร่่วมยื่่�น 14,157 รายชื่่�อจาก
ผู้้� ส นัั บ สนุุ น ที่่� ส่่ ง ข้้อเรีี ย กร้้องถึึ ง ทางการ
กัั ม พููชาให้้มีี ก ารสืื บ สวนเรื่่� อ งนี้้� อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิภ
ิ าพ เร่่งด่่วน รอบด้้าน และโปร่่งใส
และคืืนความยุุติธรร
ิ มให้้กัับครอบครััววัันเฉลิิม
โดยผู้้เ� ข้้าร่่วมกิิจกรรมได้้สวมเสื้้�อฮาวายหลาก
สีีสัน
ั ซึ่่ง� เป็็นเสื้้�อที่่�วัน
ั เฉลิิมใส่่เป็็นประจำำ� พร้้อม
ทั้้�งถืือหน้้ากากวัันเฉลิิม และชวนติิด #หก
เดืือนเราไม่่ลืม
ื เพื่่อ
� แสดงให้้เห็็นว่่าทุุกคนยััง
ระลึึกถึึง และยัังติิดตามความคืืบหน้้าของคดีี
นี้้�อยู่่�

‘เสรีีภาพการชุุมนุุม
คืืออาวุุธที่่�ผู้้�มีีอำำ�นาจ
เกรงกลััว’

Q
A

วัลั

เพื่่� อนวัันเฉลิิมและแอมเนสตี้้�ทวงถาม
ความคืืบหน้้าการหายตััวไปของวัันเฉลิิม
ชวนติิด #หกเดืือนเราไม่่ลืืม

แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย ชวนคุุณมาร่่วมสนุุก ตอบคำำ�ถามง่่ายๆ
แล้้วรัับรางวััลจากเรา เพีียงคุุณกรอกคำำ�ตอบ และรายละเอีียดส่่วนตััวให้้ชััดเจน
พร้้อมถ่่ายรููปใบคำำ�ตอบ ส่่งมาที่่�อีีเมล media@amnesty.or.th ภายในวัันที่่�
25 มกราคม 2564 (หััวข้้ออีีเมล: Human Rights Prize ตอบถููกมีีรางวััล)

• สมาชิิกรายปีีประเภทเยาวชน
(อายุุไม่่เกิิน 25 ปีี)
ปีีละ 200 บาท
• สมาชิิกรายปีีประเภทบุุคคลทั่่�วไป
ปีีละ 500 บาท

ไม่่ว่่าจะใส่่เสื้้�อหรืือใช้้สิินค้้าแอมเนสตี้้�
ล้้วนเป็็นการบอกต่่อว่่าคุุณสนัับสนุุน
สิิทธิิมนุุษยชน! ยอดเงิินจากทุุกการ
สั่่�งซื้้�อจะนำำ�ไปใช้้สนัับสนุุนงานรณรงค์์
ของเรา

สแกน QR Code เพื่่�อเลืือกซื้้�อสิินค้้า!

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมการเป็็นสมาชิิก
แอมเนสตี้้� ติิดต่่อ
ฝ่่ายสมาชิิกและการระดมทุุน
โทร 02-513-8745 หรืือ
membership@amnesty.or.th

แอมเนสตี้้�
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
คืือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการ
รวมตั ว ของกลุ ่ ม คนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความ
อยุ ติ ธรร ม การละเมิ ด สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนที่
เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมา
ปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัดในการ
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก
และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

แอมเนสตี้้� อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร
กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896

www.amnesty.or.th
AmnestyThailand

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด”
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่ง
มาถึงรัฐบาลไทยและส�ำนักราชเลขาธิการ
เพื่ อ เรี ย กร้องให้ปล่ อ ยตั ว นั ก ศึ ก ษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000
คน โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

