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ในเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี ผู้้�คนหลายแสนคน 
ทัุ�วโลกร่่วมกันเขียนจดืหมายมากมายเพืื่�อผู้้�ทีุ�ถู้กละเมิดื
สิทุธิัมนุษยชน จดืหมายหลายฉบัับัถู้กส่งถึูงผู้้�ถู้กละเมิดื
สิทุธิัโดืยตร่ง ขณะทีุ�จดืหมายอีกจำานวนมากก็ถู้กส่งไปี
ยังรั่ฐบัาลของปีร่ะเทุศทีุ�เกี�ยวข�องนั�นๆ 

ในปีี 2562 ผู้้�สนับัสนุนแอมเนสตี� ทัุ�วโลกไดื�ทุำาให�
สถิูติใหม่ให�กับักิจกร่ร่ม “Write for Rights” ส้งขึ�น
อย่างเป็ีนปีร่ะวัติการ่ณ์ โดืยมีผู้้�สนับัสนุนสิทุธิัมนุษยชน 
ร่่วมกันส่งข�อความไม่ว่าจะเป็ีนจดืหมาย อีเมล ทุวีต 
และผู้่านช่องทุางอื�นๆ อีกมากมาย ส้งถึูง 6,609,837  
ข้้อความ โดืยในแต่ละปีีมีผู้้�สนับัสนุนจาก ทัุ�วโลกร่่วม
กันส่งจดืหมายเพืื่�อกดืดัืน รั่ฐบัาลปีร่ะเทุศต่างๆ ให�ยุติ
การ่ละเมิดืสิทุธิัมนุษยชนและนำาความยุติธัร่ร่มมาส่้ 
ผู้้�ไดื�รั่บัผู้ลกร่ะทุบั และการ่เขียนจดืหมายหรื่อข�อความ
เพืื่�อส่งไปีให�กำาลังใจผู้้�ทีุ�ถู้กละเมิดืสิทุธิัมนุษยชนและ
คร่อบัครั่วโดืยตร่ง เพืื่�อให�พื่วกเขารั่บัร้่�ว่าไม่ไดื�ต่อส้�
เพีื่ยงลำาพัื่ง ซึึ่�งกิจกร่ร่มนี�จัดืต่อเนื�องมานานกว่า 18 ปีี

พลัังจาก ปลัายปากกา คนธรรมดา
(ก็) สรา้งความเปล่ั�ยนแปลังได้

“ขอบัคุณผู้้�บัร่ร่ดืาผู้้�สนับัสนุน
แอมเนสตี�ทุุกคน การ่ร่ณร่งค์ของ
พื่วกคุณปีร่ะสบัความสำาเร็่จจน
ทุำาให�ฉันไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัว เร่ามา
ถึูงจุดืนี�ไดื� เมื�อทุุกคนร่่วมมือกัน”

“ผู้มขอขอบัคุณสำาหรั่บัทุุกสิ�งทีุ�
ทุำาให�ผู้ม ผู้มร้่�สึกโชคดีืมากทีุ�มีคน
แบับัพื่วกคุณอย่้บันโลกนี� และร้่�สึก
เป็ีนเกียร่ติอย่างยิ�งทีุ�มีพื่วกคุณเป็ีน
เสมือนเพืื่�อนของผู้ม”

“การ่สนับัสนุนของผู้้�คนจาก
ทัุ�วทุุกมุมโลกคือพื่ลังอันยิ�งใหญ่่่่
มากสำาหรั่บัผู้้�หญิ่่งอย่างฉัน   
ทุุกๆ ลายเซ็ึ่นจากการ่เรี่ยกร่�อง
ให�ปีล่อยตัวฉัน ทุำาให�ชีวิตของ
ฉันเปีลี�ยนไปีอย่างสิ�นเชิง ตอนนี� 
ฉันเป็ีนอิสร่ะแล�ว มันไม่ใช่แค่ฝััน
แต่มันเป็ีนความจริ่ง”

 “ผู้มมีความสุขมากทีุ�ไดื�สิทุธิัความเป็ีนพื่ลเมืองในวันนี� 
ผู้มร่้�สึกปีลอดืภััย 100 เปีอร่์เซ็ึ่นต์ ไม่มีใคร่ในโลกทีุ�จะ
ติดืตามตัวผู้มอย่างทีุ�บัาห์เร่นทุำาไดื�อีกแล�ว ตอนนี�ผู้มคือ
ชาวออสเตร่เลีย และอย่้ในปีร่ะเทุศทีุ�ปีลอดืภััย”

“ฉันอยากจะมีเวลาทีุ�จะขอบัคุณแต่ละ
คนทีุ�ส่งข�อความถึูงฉัน จดืหมายและ
โปีสการ์่ดืแต่ละฉบัับัทุำาให�ฉันมีความสุข”

 “จดืหมายของพื่วกคุณไม่ใช่เพีื่ยง
แค่จดืหมาย แต่เป็ีนของขวัญ่่และพื่ลัง
ใจอันยิ�งใหญ่่่สำาหร่ับัทัุ�งนักศึกษาและ
อนาคตของเมียนมา...ฉันเริ่�มตร่ะหนัก
แล�วว่า โลกกำาลังเฝ้ัามองและให�กำาลังใจ
พื่วกเร่า นั�นทุำาให�พื่วกเร่าไม่ไดื�โดืดืเดีื�ยว” 

“จดืหมายจากคุณทุำาให�ผู้มและภัร่ร่ยา
เข�มแข็งขึ�น ทุำาให�เร่าร้่�ว่าการ่ต่อส้�ครั่�งนี�
เร่าไม่ไดื�ต่อส้�เพีื่ยงลำาพัื่ง แต่ยังมีคนอีก
จำานวนมากเรี่ยกร่�องความยุติธัร่ร่มให�เร่า”

“เมื�อสิบัปีีก่อนฉันไม่มีความฝัันเลย 
และตอนนี�ฉันก็ไดื�ส้ญ่่เสียเป้ีาหมายไปี
จำานวนนับัไม่ถู�วนแล�ว ฉันอยากให�ชาว
คีร์่กิซึ่สถูานทุุกคน ไม่เว�นแม�แต่คนเดีืยว 
ไดื�ใช�ชีวิตทีุ�มีสีสันและไดื�ฝัันถึูงอนาคต
ของตัวเอง”

“เมื�อฉันไดื�รั่บัจดืหมายมีข�อความว่า ‘ฉัน 
ไม่ไดื�ต่อส้�เพีื่ยงลำาพัื่ง’ มันทุำาให�ฉันร้่�สึกดีืมากๆ  
น่าตื�นเต�นทีุ�ร้่�ว่ามีคนสนใจในสิทุธิัของคนอื�น
อย่้ แม�พื่วกเขาจะไม่ไดื�ร้่�จักฉันเลยดื�วยซึ่ำ�า”

“ผู้มร้่�สึกเป็ีนเกียร่ติ
อย่างยิ�งทีุ�ไดื�รั่บัเลือกให�
เป็ีนหนึ�งในการ่ร่ณร่งค์ 
Write for Rights และ
เ ป็ี น เ กี ย ร่ ติ ทีุ� ไ ดื� ร้่� จั ก
คนอย่างพื่วกคุณ คน
ทีุ� ไ ม่ เ ห็นดื�วยกับัความ 
อยุติธัร่ร่มจากผู้้�มีอำานาจ 
คุณไดื�นำาความสุขมาส่้ใจ
ของผู้ม ขอบัคุณครั่บั”

“ผู้มเป็ีนนักวาดืการ่์ต้น ผู้ม 
จึงวาดืการ์่ต้น แต่หากคุณสามาร่ถู 
เขียน พ้ื่ดืในทีุ�สาธัาร่ณะ วาดืภัาพื่  
ร่�องเพื่ลง คุณก็แสดืงออกทุาง
ความคิดืไดื�อย่างเสร่ีเช่นกัน เร่า
แค่ต�องพื่ยายามทุำาสิ�งทีุ�เร่าทุำาไดื�
ต่อไปี”

“ฉันอยากขอขอบัคุณทุุก
ทุ่านในนามของกลุ่มอีสตันบ้ัล 
10 สำาหรั่บัความพื่ยายามในการ่
เรี่ยกร่�องให�ปีล่อยตัวพื่วกเร่า 
ฉันร้่�สึกขอบัคุณและซึ่าบัซึึ่�งจาก
ใจจริ่ง ถู�าหากไม่ใช่เพื่ร่าะความ
พื่ยายามของพื่วกคุณ พื่วกเร่า
ก็คงไม่ไดื�มายืนอย่้ในวันนี�”

นักต่อส้�เพืื่�อสิทุธิัในทีุ�อย่้อาศัย 
ชาวกัมพ้ื่ชา

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวปีลายปีี 2556 
เธัอถู้กจับักุมหลังเข�าร่่วมการ่
ปีร่ะทุ�วงต่อต�านการ่บัังคับัไล่รื่�อ
ชุมชนแล�วถู้กยัดืข�อหาเทุ็จ ถึูงแม�
ข�อหานั�นจะยังคงอย่้แต่ตอนนี�เธัอ
ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวกลับับั�าน 

ผู้้�ลี�ภััยของออสเตร่เลียและ 
นักฟุุตบัอลเชื�อสายบัาห์เร่น 

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวหลังถู้กทุางการ่ไทุย 
ควบัคุมตัวนานกว่า 2 เดืือนตาม “หมาย 
แดืง” ของตำาร่วจสากล ทีุ�รั่ฐบัาลบัาห์เร่น 
ร่�องขอในคดีืทุำาลายทุรั่พื่ย์สินสถูานี
ตำาร่วจช่วงอาหรั่บัสปีริ่ง เมื�อไดื�รั่บัการ่
ปีล่อยตัวเขาเดิืนทุางถึูงออสเตร่เลียใน
วันถัูดืมา หลังจากนั�นหนึ�งเดืือนเขาก็ 
ไดื�รั่บัสัญ่่ชาติออสเตร่เลีย

คนขับัร่ถูบัร่ร่ทุุกชาวฟิุลิปีปิีนส์

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวเมื�อปีี 2559 หลังติดืคุกนาน
กว่า 4 ปีี จากการ่ถู้กตำาร่วจทุร่มานให�ร่ับัสาร่ภัาพื่
ในคดีืฆาตกร่ร่มทีุ�เขาไม่ไดื�ก่อ หลังถู้กกดืดัืนจาก 
ทัุ�วโลก ทุางการ่ฟิุลิปีปิีนส์สืบัสวนคดีือีกครั่�ง 
สุดืทุ�ายตำาร่วจทีุ�ทุร่มานเขาถู้กตัดืสินจำาคุก

หนึ�งในผู้้�นำาสหภัาพื่นักศึกษาเมียนมา

ไดื�รั่บัการ่ยกฟุ้องและปีล่อยตัวเมื�อปีี 2559 หลัง
ถู้กจับัพื่ร่�อมเพืื่�อนนักศึกษาอีกกว่า 100 คน จาก
การ่ออกมาปีร่ะทุ�วงต่อต�านพื่.ร่.บั.การ่ศึกษา
ฉบัับัใหม่ทีุ�มีเนื�อหากดืขี�เสรี่ภัาพื่ทุางวิชาการ่ 

นักกิจกร่ร่มออนไลน์ชาวชาดื

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวเมื�อปีี 2561 หลังถู้ก
จำาคุกนานกว่า 18 เดืือน ในข�อหาทุำาลาย
ความมั�นคงและแบ่ังแยกดิืนแดืน เดิืมศาล
ตัดืสินลงโทุษจำาคุกตลอดืชีวิตจากการ่ทีุ�
เขาโพื่สต์วิดีืโอวิจาร่ณ์รั่ฐบัาลช่วงปีลายปีี 
2559 เกี�ยวกับัการ่บัริ่หาร่งบัปีร่ะมาณทีุ�
ผิู้ดืพื่ลาดืและอาจนำาไปีส่้วิกฤตเศร่ษฐกิจ 

นักวาดืการ์่ต้น 
ชาวมาเลเซีึ่ย

ปีี 2561 ทุางการ่มาเลเซีึ่ยไดื�ยกเลิก 
ข�อกล่าวหาเขาในทุุกกร่ณี จากการ่ทีุ�
เขาทุวีตวิจาร่ณ์การ่ทุำางานของรั่ฐบัาล 
โดืยทุางการ่ตั�งข�อหาใน “กฎหมาย
การ่ยุยงปีลุกปัี�น” (the Sedition Act 
of 1948) ซึึ่�งถู้กวิพื่ากษ์วิจาร่ณ์ว่าเป็ีน
กฎหมายทีุ�ถู้กใช�เพืื่�อจำากัดืเสรี่ภัาพื่
การ่แสดืงออกบันโลกออนไลน์

ผู้้�อำานวยการ่ของแอมเนสตี� 
อินเตอร์่เนชั�นแนล ปีร่ะเทุศตุร่กี

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวเมื�อปีี 2561 
หลังถู้กคุมขังนาน 6 เดืือนพื่ร่�อม
กับันักกิจกร่ร่มอีก 9 คน ทีุ�ร้่�จักกัน
ในนาม “อีสตันบ้ัล 10” โดืยไม่มี
การ่ร่ะบัุข�อหา และไม่มีการ่ร่ะบัุ
สาเหตุทีุ�ชัดืเจนว่าทุำาไมพื่วกเขาถึูง
ถู้กจับั ซึึ่�งไดื�มีผู้้�คนมากมายทุำาการ่
เรี่ยกร่�องให�ปีล่อยตัวพื่วกเขา 

นักปีกป้ีองสิทุธิัมนุษยชนหญิ่่งชาวคีร์่กีซึ่สถูาน 
ผู้้�ต่อส้�เพืื่�อสิทุธิัของคนพิื่การ่ 

เมื�อปีี 2561 ผู้้�สนับัสนุนแอมเนสตี�ไดื�ร่่วมส่งกันเรี่ยกร่�องไปียัง
รั่ฐบัาลคีร์่กีซึ่สถูาน ในปีี 2562 รั่ฐสภัาไดื�ให�สัตยาบัันรั่บัร่อง
อนุสัญ่่ญ่่าว่าดื�วยสิทุธิัของคนพิื่การ่ เพืื่�อสนับัสนุนการ่แก�
ปัีญ่่หาการ่เลือกปีฏิิบััติ และสนับัสนุนการ่เข�าถึูงบัริ่การ่ดื�าน
สุขภัาพื่ การ่เข�าถึูงอาคาร่ การ่มีงานทุำา และการ่เดิืนทุางแล�ว 

ฮีีโร่่ผู้้�เปิีดืโปีงข�อม้ลหลักฐานการ่ละเมิดื
สิทุธิัมนุษยชนของกองทัุพื่สหรั่ฐฯ 

ไดื�รั่บัอิสร่ภัาพื่เมื�อปีี 2560 หลังติดืคุก
มานานเจ็ดืปีีจากโทุษทัุ�งหมดื 35 ปีีใน
ข�อหาเปิีดืเผู้ยความลับัทุางร่าชการ่
หนึ�งในนั�นคือวิดีืโอบัันทึุกเหตุการ่ณ์ทีุ�
ทุหาร่สหรั่ฐฯ กำาลังกร่าดืยิงพื่ลเรื่อนทีุ�
ไม่มีอาวุธัในตะวันออกกลาง 

ช่างภัาพื่ข่าวชาวอียิปีต์

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวเมื�อ 2562 หลังถู้กจำาคุกนาน
กว่า 5 ปีีครึ่�งดื�วยข�อหาทีุ�ถู้กกุขึ�น เขาถู้กจับัใน
ขณะกำาลังทุำาข่าวการ่ปีร่ะทุ�วงเมื�อกองกำาลังอียิปีต์
บุักเข�ามาสังหาร่ผู้้�ชุมนุมร่าว 800 ถึูง 1,000 คน
อย่างเลือดืเย็น ทีุ�เรี่ยกว่า “การ่สังหาร่หม่้ทีุ�ร่าบัา”

หญิ่่งชาวเอลซัึ่ลวาดือร์่

ไดื�รั่บัการ่ปีล่อยตัวเมื�อปีี  2561 หลังถู้กศาลสั�ง
จำาคุก 30 ปีี ในข�อหาทุำาแทุ�งผิู้ดืกฎหมาย ทัุ�งทีุ�
จริ่งๆ แล�วเธัอแค่มีอาการ่เจ็บัปีวดือย่างรุ่นแร่ง
และเลือดืออกแค่นั�น โดืยมีผู้้�คนมากมายจาก 
ทัุ�วโลกร่่วมลงชื�อเพืื่�อเรี่ยกร่�องและขอให�ปีล่อย
ตัวเธัอ

ผู้้�หญิ่่งธัร่ร่มดืาและคุณแม่ล้กสองชาวเม็กซิึ่กัน

ไดื�รั่บัการ่ยกฟุ้องและปีล่อยตัวเมื�อปีี 2559 หลัง
ถู้กตำาร่วจนอกเครื่�องแบับัลักพื่าตัว ทุร่มาน
และข่มขืนร่วมกว่า 15 ชั�วโมง เพืื่�อบัังคับัให�เธัอ
สาร่ภัาพื่ว่ามีส่วนเกี�ยวข�องกับัเหตุฆาตกร่ร่มสามี 
ลงชื�อเพืื่�อเรี่ยกร่�องและขอให�ปีล่อยตัวเธัอ

ฮาคีม อัล อาไรบีี

เจเรมี คอร์ 

เยซีีเนีีย อาร์เมนีตา 

เชลซีี แมนีนิีง 

มาเมาด์์ อาบูี ซิีด์ หรือชอว์คานี ทีีโอโด์ร่า วาสเกต

เพีียว เพีียว อ่อง

มาฮาดี์นี 

ซูีนีาร์

อีดิ์ล เอสเซีอร์

กัลซีาร์ ดู์เชโนีวา

เส่ยงของคุณช่ว่ยพวกเขาได้อยา่งไร?
ลำาพัื่งเสียงของคุณคนเดีืยวอาจสร่�างความเปีลี�ยนแปีลงไดื�ไม่มากนัก แต่ Write 

for Rights พิื่ส้จน์แล�วว่าเมื�อเสียงของคนหลายล�านคนจากทัุ�วทุุกมุมโลกมาร่วมกัน  

รั่ฐบัาลปีร่ะเทุศต่างๆ จะไม่สามาร่ถูเพิื่กเฉยต่อการ่ละเมิดืสิทุธิัมนุษยชนไดื�อีกต่อไปี  

ส่วนผู้้�ทีุ�ถู้กละเมิดืสิทุธิัเองก็จะมีความหวังในการ่ต่อส้�มาก ขึ�นจนไดื�รั่บัความยุติธัร่ร่ม

ในทีุ�สุดื ข�อความต่อไปีนี�เป็ีนส่วนหนึ�งของความสำาเร็่จทีุ�ผู้้�สนับัสนุนแอมเนสตี� 

ปีร่ะเทุศไทุยมีส่วนในการ่ร่ณร่งค์ช่วยเหลือผู้้�ทีุ�ถู้กละเมิดืสิทุธิัในช่วงหลายปีีทีุ�ผู่้านมา

ยอม บุีปผา



ปีน่�
ฉัันสามารถ

ช่ว่ยใครได้บ้้าง

RIGHTS
FOR
WRITE

ฆาลิัด ดราเรน่
แอลจีเรีย

กลัุ่มนักศึึกษา
METU

ตุรกี

นักข่าวชาวแอลจีเรี่ยผู้้�ถู้กคุมขังเพีื่ยงเพื่ร่าะร่ายงานสิ�งทีุ�เกิดืขึ�น
เมื�อขบัวนการ่ฮีีรั่คถืูอกำาเนิดืขึ�นในครั่�งแร่ก ฆาลิดืเปี็นผู้้�สื�อข่าวอิสร่ะ

คนแร่ก ๆ ทีุ�ร่ายงานข่าวการ่ปีร่ะทุ�วงทีุ�เกิดืขึ�นทุุกสัปีดืาห์ และบัันทึุกข�อม้ล
การ่ใช�ความรุ่นแร่งของตำาร่วจทุุกครั่�ง แต่เขาถู้กทุำาให�เป็ีนฝ่ัายตร่งข�าม
กับัทุางการ่ มีการ่ควบัคุมตัวเขาหลายครั่�ง 

ในวันทีุ� 27 มีนาคม 2563 ฆาเหล็ดืถู้กจับัร่ะหว่างทุำาข่าวการ่เดิืนขบัวน 
เขาถู้กตั�งข�อหายุยงปีลุกปัี�นให�มีการ่ชุมนุมโดืยปีร่าศจากอาวุธั แม�ว่าเขา
เพีื่ยงแต่ทุำาหน�าทีุ�ผู้้�สื�อข่าว เขาไดื�รั่บัโทุษจำาคุกเพีื่ยงเพื่ร่าะทุำาหน�าทีุ�ของ
ตนเอง

ผู้้�หญิ่่งทีุ�อยากใช�ชีวิตอิสร่ะ แต่เธัอกลับัขาดืเสรี่ภัาพื่ 
เพีื่ยงเพื่ร่าะอยากใช�ชีวิต

นัซึ่ซีึ่มาใช�ชีวิตส่วนใหญ่่่ของเธัอเพืื่�อร่ณร่งค์เรื่�อง
เสรี่ภัาพื่ของผู้้�หญิ่่งในซึ่าอุดิือาร่ะเบีัย การ่ทุำางานเช่นนั�น 
ทุำาให�เธัอต�องส้ญ่่เสียเสรี่ภัาพื่ของตนเอง เธัอเปี็น 
หนึ�งในแกนนำาผู้้�เรี่ยกร่�องสิทุธิัสตรี่เพืื่�อทีุ�จะไดื�ขับัร่ถูและ
สิทุธิัทีุ�จะไดื�ออกไปีทุำาธุัร่ะปีร่ะจำาวันโดืยไม่จำาเป็ีนต�อง 
ขออนุญ่่าตจากผู้้�ปีกคร่องทีุ�เป็ีนผู้้�ชาย นับัแต่ถู้กจับักุม
เมื�อเดืือนกร่กฎาคม 2561 เธัอถู้กควบัคุมตัวไว�ตลอดื 
เธัอไดื�รั่บัการ่ปีฏิิบััติทีุ�โหดืร่�ายและยำ�ายีศักดิื�ศรี่และถู้ก
ขังเดีื�ยว เพีื่ยงเพื่ร่าะการ่ทุำางานเพืื่�อปีกป้ีองสิทุธิัสตรี่
ของเธัอ

ผู้้�ปีกป้ีองการ่เดิืนขบัวนเพืื่�อผู้้�ทีุ�มีความหลากหลายทุางเพื่ศในตุร่กี
กลุ่มเพื่ื�อผู้้�ทีุ�มีความหลากหลายทุางเพื่ศก่อตั�งขึ�นทีุ�มหาวิทุยาลัย METU เมื�อ

ปีี 2539 พื่วกเขาจัดืกิจกร่ร่มเดิืนขบัวนเพืื่�อผู้้�ทีุ�มีความหลากหลายทุางเพื่ศทุุกปีีใน
บัริ่เวณมหาวิทุยาลัยตั�งแต่ปีี 2554 ในช่วงหลายปีีทีุ�ผู่้านมา อย่างไร่ก็ดีื ในปีี 2562 
ผู้้�บัริ่หาร่ของมหาวิทุยาลัยแจ�งว่าจะไม่อนุญ่่าตให�เดิืนขบัวนบัริ่เวร่มหาวิทุยาลัยใน
วันทีุ� 10 พื่ฤษภัาคม  

ทุางกลุ่มไม่ยอมรั่บัคำาสั�งนี� และไดื�นั�งชุมนุมปีร่ะทุ�วงอย่างสงบัแทุนการ่เดิืน
ขบัวน ทุางมหาวิทุยาลัยจึงเรี่ยกตำาร่วจมา และมีการ่ใช�กำาลังจนเกินกว่าเหตุ ร่วม
ทัุ�งการ่ยิงแก๊สนำ�าตาใส่ผู้้�ชุมนุม ตำาร่วจจับันักศึกษาไปีอย่างน�อย 23 คน ร่วมทัุ�ง 
เมลิกีและเอิร์่ซึ่ก้ร่ และนักวิชาการ่อีกหนึ�งคน ผู้้�ทีุ�ถู้กควบัคุมตัวบัางคนไม่ไดื�เข�าร่่วม
ในการ่ชุมนุมดื�วยซึ่ำ�า แม�เพีื่ยงจะใช�สิทุธิัในการ่ชุมนุมอย่างสงบั แต่นักศึกษาและ
นักวิชาการ่ทัุ�ง 18 คนกลับัต�องอย่้ร่ะหว่างร่อการ่พิื่จาร่ณาคดีืของศาล หากศาล
ตัดืสินว่ามีความผิู้ดื พื่วกเขาอาจไดื�รั่บัโทุษจำาคุกสามปีี

นัซซม่า อัลั-ซาดา
ซีาอุดี์อาระเบีีย

มหกร่ร่ม “Write for Rights” หรื่อ 
“เขี้ยนี เปลี�ยนี โลก” ของแอมเนสตี�กลับัมา
แล�ว เร่าขอชวนคนไทุยทีุ�ใส่ใจปัีญ่่หาสังคม มา
ร่่วมลงชื�อร่ณร่งค์ เป็ีนกำาลังใจให�ผู้้�ทีุ�ติดือย่้ใน
วงจร่ของความอยุติธัร่ร่มทัุ�วโลกไปีดื�วยกัน 

เสียงเล็กๆ ของคุณมีพื่ลังทีุ�ยิ�งใหญ่่่ หาก
ไม่มีความช่วยเหลือจากคุณความยุติธัร่ร่ม
ทีุ�พื่วกเขาควร่ไดื�รั่บัอาจล่าช�าออกไปีอีก คุณ
สามาร่ถูช่วยพื่วกเขาไดื�เพีื่ยงร่่วมลงชื�อเรี่ยก
ร่�องความยุติธัร่ร่มไปีให�กับั กลุ่มนัีกศึึกษา 
METU จากปีร่ะเทุศตุร่กี นัีซีซีีมา อัล-ซีาด์า 
จากปีร่ะเทุศซึ่าอุดีือาร่ะเบีัย และฆาลิด์ ด์ราเรนีี 
จากปีร่ะเทุศแอลจีเรี่ย

สแกนีเพืี�อร่วมลงชื�อ



“Cover Your Mouth, Not Opinions”

HUMAN RIGHTS QUIZ
ตอบถููกมีรีางวััล

กิจกรรมี “Write for Rights” ของแอมีเนสตี�คืืออะไร?

          

ในปีีนี�แอมีเนสตี� ปีระเทศไทยชวันร่วัมีลงชื�อเรียกร้องคืวัามียุติธรรมี 
ให้กั้บใคืรบา้ง?

          

ในปีี 2562 ผูู้้สนับสนุนแอมีเนสตี�ทั�วัโลกร่วัมีกันส่งข้อในกิจกรรมี 
“Write for Rights” ทั�งห้มีดกี�ขอ้คืวัามี?

          

แอมเนสตี� อินเตอร์่เนชั�นแนล ปีร่ะเทุศไทุย ชวนคุณมาร่่วมสนุก ตอบัคำาถูามง่ายๆ 
แล�วรั่บัร่างวัลจากเร่า เพีื่ยงคุณกร่อกคำาตอบั และร่ายละเอียดืส่วนตัวให�ชัดืเจน 
พื่ร่�อมถู่ายร้่ปีใบัคำาตอบั ส่งมาทีี�อีเมล media@amnesty.or.th ภายในีวันีทีี�  
25 มกราคม 2564 (หัวข้้ออีเมล: Human Rights Prize ตอบีถููกมีรางวัล)

Amnesty Mask

จำานวน 10 ร่างวัล

ผูต้อบีถูกูทีัง้ 3 ข้้อรับีรางวลั

Q

Q

Q

*  หมายเหตุ แอมเนสตี� ปีร่ะเทุศไทุยจะทุำาการ่จับัฉลากมอบัร่างวัลให�กับั 
    ผู้้�โชคดีืทีุ�ตอบัคำาถูามถู้กต�อง และติดืต่อกลับัภัายในวันทีุ� 5 กุมภัาพัื่นธ์ั 2564
**ขอสงวนสิทุธิั�เฉพื่าะผู้้�ทีุ�ยังไม่เคยไดื�รั่บัร่างวัลจากกิจกร่ร่มนี�เทุ่านั�น

ชื�อ-นีามสกุล         เพีศึ       หญิ่่ง     ชาย     อื�นๆ

อายุระหว่าง    ตำ�ากว่า 15 ปีี      15-20 ปีี       21-30 ปีี      31-40 ปีี

     41-50 ปีี        50-60 ปีี       มากกว่า 60 ปีี 

เป็นีสมาชิกแอมเนีสต้ี ประเทีศึไทีย     เป็ีน     ไม่เป็ีน

ทีี�อยู่                            

                                   

โทีรศัึพีท์ี         อีเมล                   

กรุณา
กรอก 

รายละเอียด์
ให้ชัด์เจนี

JOIN  
AMNESTY, 
PROTECT  
HUMAN  
RIGHTS

แอมเนสตี� อินเตอร่์เนชั�นแนล
เปี็นการ่เคลื�อนไหวของสมาชิก 
พื่ลังและการ่สนับัสนุนจากสมาชิก
จึงสำาคัญ่่ต่อการ่ขับัเคลื�อนงาน
ร่ณร่งค์ต่างๆ การ่มีฐานสมาชิกทีุ�
เติบัโตหมายถึูงเร่าจะเข�มแข็งและมี
พื่ลังมากยิ�งขึ�น ซึ่ึ�งเปี็นหัวใจสำาคัญ่่
ในการ่ทุำางานปีกปี้องคุ�มคร่องและ
ส่งเสร่ิมสิทุธัิมนุษยชนให�เปี็นจร่ิง
และยั�งยืนไดื�

แอมเนสตี� อินเตอร์่เนชั�นแนล ปีร่ะเทุศ 
ไทุย จัดืร่ายการ่เสวนาถู่ายทุอดืสดืทุาง 
เฟุซึ่บุ๊ัก ในหัวข�อ ‘ห้องเรียนีสิทีธิิมนุีษยชนี 
ออนีไลน์ี: มาตรฐานีสากลกับีเสรีภาพีในี 
การชุมนุีม’ โดืยมีวิทุยากร่คือ ด์ร.พัีชร์  
นิียมศิึลป จากคณะนิติศาสตร์่ จุฬาลงกร่ณ์- 
มหาวิทุยาลัย และเพีชรรัตน์ี ศัึกดิ์�ศิึริเวทีย์- 
กุล หัวหน�าฝ่ัายร่ณร่งค์ แอมเนสตี� อินเตอร์่- 
เนชั�นแนล ปีร่ะเทุศไทุย และดืำาเนินร่ายการ่ 
โดืย ยิ�งชีพี อัชฌานีนีท์ี ผู้้�จัดืการ่โคร่งการ่
อินเทุอร์่เน็ตเพืื่�อกฎหมายปีร่ะชาชน (iLaw)

“เสรี่ภัาพื่การ่ชุมนุมเป็ีนบัทุทุดืสอบัว่า 
สังคมนั�นรั่บัร่องเสรี่ภัาพื่อื�นๆ ดีืแค่ไหน 
เพื่ร่าะการ่มาชุมนุมคุณต�องใช�เสรี่ภัาพื่
หลายอย่าง เช่น เสรี่ภัาพื่การ่แสดืงออก 
เสรี่ภัาพื่การ่ติดืต่อสื�อสาร่ เสรี่ภัาพื่การ่
เดิืนทุาง ซึ่ึ�งเสรี่ภัาพื่การ่ชุมนุมคืออาวุธั
ของคนจนและคนอ่อนแอ เมื�อร่วมตัวกัน  
ทุำาให�ผู้้�มีอำานาจเกร่งกลัว เมื�อเกร่งกลัวแล�ว
จะเปิีดืช่องให�เกิดืการ่เจร่จาและเปีลี�ยนแปีลง
โคร่งสร่�างบัางอย่าง เวลาชุมนุมจึงขอให�สงบั 
สันติ ปีร่าศจากอาวุธั” ด์ร.พีัชร์ นิียมศิึลป 
กล่าว

‘เสรีภาพีการชุมนุีม
คืออาวุธิทีี�ผู้มีอำานีาจ

เกรงกลัว’

สแ
กน
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ข�อม้ลเพิื่�มเติมการ่เป็ีนสมาชิก
แอมเนสตี� ติดืต่อ 
ฝ่่ายสมาชิกและการระด์มทุีนี 
โทุร่ 02-513-8745 หรื่อ  
membership@amnesty.or.th

ไม่ว่าจะใส่เสื�อหรื่อใช�สินค�าแอมเนสตี� 
ล�วนเป็ีนการ่บัอกต่อว่าคุณสนับัสนุน
สิทุธิัมนุษยชน! ยอดืเงินจากทุุกการ่ 
สั�งซืึ่�อจะนำาไปีใช�สนับัสนุนงานร่ณร่งค์
ของเร่า

สแกน QR Code เพ่ื่�อเล่ือกซื้่�อสนิค้า!

• สมาชิกรายปีประเภทีเยาวชนี 
(อายุไม่เกิน 25 ปีี) 
ปีีละ 200 บัาทุ

• สมาชิกรายปีประเภทีบุีคคลทัี�วไป
ปีีละ 500 บัาทุ

‘Child in Mob’ 
ติด์แท็ีกสีรัด์ข้้อมือ 

ปกป้องเยาวชนีในีม็อบี
จากความรุนีแรง

‘Child in Mob’ หรื่อ ในีม็อบีมีเด็์ก 
เป็ีนการ่ร่วมตัวกันหลวมๆ ของกลุ่มคน
และหน่วยงานทีุ�ยึดืหลักการ่ “ประโยชน์ี 
สูงสุด์ข้องเด็์ก” จะเรี่ยกว่าเป็ีนคณะทุำางาน 
เฉพื่าะกิจก็ไดื� อาสาสมัคร่หลักของทีุม  
Child in Mob มาจากความร่่วมมือของ 
เจ�าหน�าทีุ�จากหลากหลายกลุ่มและ 
องค์กร่ อาทิุ หิ�งห�อยน�อย แอมเนสตี� 
ปีร่ะเทุศไทุย ม้ลนิธิัสายเด็ืก และอาสา
สมัคร่ร่ายบัุคคล เพื่ื�อร่่วมสร่�างพืื่�นทีุ�
ปีลอดืภััยในการ่เข�าร่่วมชุมนุมสาธัาร่ณะ 
ของเด็ืกและเยาวชนให� เป็ีนไปีตาม 
หลักการ่สิทุธิัมนุษยชนสากล

“เด็ืกเป็ีนมวลชนกลุ่มแร่กทีุ�ต�องเอา
ออกจากพืื่�นทีุ�ใช�ความรุ่นแร่ง นอกจาก
นั�นยังป้ีองกันการ่ละเมิดืสิทุธิัเด็ืกใน
การ่เปิีดืเผู้ยใบัหน�าทัุ�งจากสื�อหรื่อ 
มิจฉาชีพื่ทีุ�ฉวยโอกาส ซึึ่�งกิจกร่ร่มนี� 
ไดื�รั่บัการ่ตอบัรั่บัร่่วมมือจากผู้้�ปีกคร่อง
และเยาวชนผู้้�เข�ามาร่่วมการ่ชุมนุมเป็ีน
อย่างดีื” รวงทัีพีพ์ี แก้วแกมจันีทีร์  
ผู้้�ร่่วมก่อตั�งกลุ่ม ‘Child in Mob’

“เร่ายังคงยืนยันข�อเรี่ยกร่�องเดิืมทีุ�ให�
ทุางการ่กัมพ้ื่ชาเร่่งให�มีการ่สืบัสวนการ่
หายตัวไปีของวันเฉลิมให�เป็ีนไปีอย่างมี
ปีร่ะสทิุธิัภัาพื่ เร่่งด่ืวน ร่อบัดื�าน และโปีร่่งใส
และคืนความยุติธัร่ร่มให�กับัคร่อบัครั่วของผู้้�ทีุ�
ส้ญ่่หายโดืยทัุนทีุ เนื�องจากผู่้านมา 6 เดืือนยัง
ไม่มีความคืบัหน�าทุางคดีืแต่อย่างใดื วันเฉลิม
ไม่เคยหายไปีในความทุร่งจำาของพื่วกเร่า หก
เดืือนเร่าไม่เคยลืมวันเฉลิม และเร่าจะไม่หยุดื
ทุวงถูามหาความยติุธัร่ร่มให�กับัวันเฉลิมและ
คร่อบัครั่ว” ปิยนุีช โคตรสาร ผู้อ. แอมเนสตี� 
ปีร่ะเทุศไทุย

กลุ่มเพื่ื�อนวันเฉลิมและนักกิจกร่ร่ม 
แอมเนสตี� อินเตอร์่เนชั�นแนล ปีร่ะเทุศไทุย 
เดืนิทุางไปียงัสถูานทุ้ตกมัพ้ื่ชาปีร่ะจำาปีร่ะเทุศ 
ไทุย เพื่ื�อจดัืกจิกร่ร่มเนื�องในโอกาสคร่บัร่อบั 
6 เดืือนการ่หายตัวไปีของวันีเฉลิม สัตย์-
ศึกัดิ์�สิทีธิิ� และร่่วมยื�น 14,157 ร่ายชื�อจาก 
ผู้้�สนับัสนุนทีุ�ส่งข�อเรี่ยกร่�องถึูงทุางการ่
กัมพ้ื่ชาให� มีการ่สืบัสวนเรื่�องนี�อย่างมี
ปีร่ะสทิุธิัภัาพื่ เร่่งด่ืวน ร่อบัดื�าน และโปีร่่งใส
และคืนความยุติธัร่ร่มให�กับัคร่อบัครั่ววันเฉลิม 
โดืยผู้้�เข�าร่่วมกิจกร่ร่มไดื�สวมเสื�อฮีาวายหลาก
สีสัน ซึึ่�งเป็ีนเสื�อทีุ�วันเฉลิมใส่เป็ีนปีร่ะจำา พื่ร่�อม
ทัุ�งถืูอหน�ากากวันเฉลิม และชวนติดื #หก
เดื์อนีเราไม่ลืม เพืื่�อแสดืงให�เห็นว่าทุุกคนยัง
ร่ะลึกถึูง และยังติดืตามความคืบัหน�าของคดีื
นี�อย่้

เพ่� อนวันเฉัลิัมแลัะแอมเนสต่ี้�ทวงถาม
ความค่บ้หน้าการหายตัี้วไปของวันเฉัลิัม
ช่วนติี้ด #หกเด่อนเราไมล่่ัม

สแกนีเพืี�อ
อ่านีต่อ

สแกนีเพืี�อ
อ่านีต่อ

สแกนีเพืี�อ
ชมคลิป

A

A

A



แอมเนสต่ี้�
อินเตี้อรเ์นช่ั�นแนลั
ค่อใคร?

แอมเนสตี� อินเตอร่์เนชั�นแนล เปี็นการ่
ร่วมตัวของกลุ่มคนธัร่ร่มดืาหลากหลาย
สาขาอาชีพื่ ทุี�ไม่สามาร่ถูนิ�งเฉยต่อความ 
อยุติธัร่ร่ม การ่ละเมิดืสิทุธิัมนุษยชนทีุ� 
เกิดืขึ�นไม่ว่าในทุี�ใดืของโลก และลุกขึ�นมา
ปีฏิิบััติการ่ในแนวทุางทุี�แต่ละคนถูนัดืในการ่ 
ร่ณร่งค์ เพื่ื�อส่งเสร่ิมการ่เคาร่พื่ ปีกปี้อง  
และคุ�มคร่องสิทุธัิมนุษยชน ก่อตั�งขึ�นเมื�อ
ปีี พื่.ศ. 2504 ไดื�รั่บัร่างวัลโนเบัลสาขา 
สันติภัาพื่ เมื�อ พื่.ศ. 2520 ปีัจจุบัันมีสมาชิก
และผู้้�สนับัสนุนกว่า 7 ล�านคน ใน 150 
ปีร่ะเทุศทุั�วโลกและดืินแดืน

หลังจากเหตุการ่ณ์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี�เปี็นทุี�ร่้�จักในเมืองไทุย จากการ่
ร่ณร่งค์ปีลดืปีล่อย “นีักโทีษทีางความคิด์” 
มีจดืหมายนับัแสนฉบัับัจากคนทุั�วโลกส่ง 
มาถูึงร่ัฐบัาลไทุยและสำานักร่าชเลขาธิัการ่
เพื่ื�อเร่ียกร่�องให�ปีล่อยตัวนักศึกษาและ
ปีร่ะชาชนทุี�ถู้กจับักุมในเหตุการ่ณ์ดืังกล่าว 
ปีัจจุบัันในปีร่ะเทุศไทุยมีสมาชิกกว่า 1,000 
คน โดืยไดื�ดืำาเนินกิจกร่ร่มส่งเสร่ิมความร้่�
ความเข�าใจ และการ่ร่ณร่งค์เพื่ื�อปีกปี้อง
คุ�มคร่องสิทุธัิมนุษยชนอย่างกว�างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนีสต้ี อินีเตอร์เนีชั�นีแนีล ประเทีศึไทีย
139/21 ซี.ลาด์พีร้าว 5
แข้วงจอมพีล เข้ตจตุจักร
กรุงเทีพีฯ 10900

โทีรศัึพีท์ี 02-513-8745, 02-513-8754
โทีรสาร 02-938-6896


