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แอมเนสตี้เก็บข้อมูล
และคัดเลือกผู้ถูกละเมิด
สิทธิจากทั่วโลก

หลายล้านข้อความ
ถูกส่งไปยังรัฐบาล
ส่งผลให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ได้รับความยุติธรรม!

จัดแคมเปญให้ทุกคนมา
ลงมือช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ เพื่อร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

คนทั่วโลกให้ก�าลังใจ
และเรียกร้องความ
ยุติธรรมผ่านการ
เขียนจดหมายลงชื่อ
ทวีต แชร์

ถ้อยค�าหรือข้อความจากคุณสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้ นี่คือจุดเร่ิมต้น ของ “Write For Rights” แคมเปญเพื่อการ “เขียน เปล่ียน โลก” ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังมีคนที่ก�าลังถูกคุกคามเสรีภาพ การลิดรอนเสรีภาพ ไม่ได ้หมายถึงแค่การถูกคุมขังเสมอไป แต่อาจหมายถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก  เพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาพูดพาดพิงถึงความอยุติธรรมท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอาจหมายถึงการที่ชุมชนถูกบังคับให้ออกจากถิ่นฐานของบรรพบุรุษ การเลือกปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพ ศาสนา และเพศวิถี และเพราะว่าโลกใบนี้มีความอยุติธรรมเกิดขึ้นมากมาย ที่คุณสามารถแก้ไขมันให้ถูกต้องได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้แคมเปญ “เขียน เปลี่ยน โลก” สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

ล�าพังเสียงของคุณคนเดียวอาจสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากนัก แต่ Write for 
Rights พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเสียงของคนหลาย
ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกัน รัฐบาล
ประเทศต่างๆ จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อีกต่อไป ส่วนผู้ท่ีถูก
ละเมิดสิทธิเองก็จะมีความหวังในการต่อสู้มาก
ขึ้นจนได้รับความยุติธรรมในที่สุด

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นส่วนหน่ึงของความ
ส�าเร็จที่ผู ้สนับสนุนแอมเนสต้ีประเทศไทยมี
ส่วนในการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
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เปลี่ยนโลก

ได้อย่างไร?

ชอว์คาน ช่างภาพข่าวชาวอียิปต์ ได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังถูกจ�าคุกนานกว่า 
5 ปีครึ่งด้วยข้อหาที่ถูกกุขึ้น เขาถูกจับในขณะก�าลังท�าข่าวการประท้วงเมื่อกองก�าลัง
อียิปต์บุกเข้ามาสังหารผู้ชุมนุมราว 800 ถึง 1,000 คนอย่างเลือดเย็น เหตุการณ์นั้น
เป็นที่รู้จักกันในภายหลังว่าการสังหารหมู่ที่ราบา

ในช่วงเวลาห้าปีครึ่งในคุก เขาถูกทุบตี ทรมาน และไม่ให้รับการรักษาตัวเมื่อ
เขาล้มป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ ผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ได้ช่วยส่ง

ข้อความให้ก�าลังใจและมีมากกว่า 30,000 รายชื่อที่เรียกร้องให้ปล่อย
ตัวเขา

“ผมขอส่งความรักและความเคารพอย่างสุดซ้ึงน้ีไปถึง 
ทุกคน และขอขอบคุณส�าหรับทุกสิ่งที่ท�าให้ผม ผมรู้สึกโชคดี 
มากที่มีคนแบบพวกคุณอยู่บนโลกนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่มีพวกคุณเป็นเสมือนเพื่อนของผม”

มาฮาดีนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งท่ีถูกจ�าคุก
นานกว่า 18 เดือน หลังโพสต์วิดีโอวิจารณ์รัฐบาล 
ช่วงปลายปี 2559 เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
ที่ผิดพลาดและอาจน�าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ เขาก็
ถูกต�ารวจกักขัง 3 วัน โดยไม่มีการแจ้งข้อหา

ระหว่างที่ถูกกักขังเขาถูกซ้อม ช็อตไฟฟ้า  
ไม่ได้รับน�้า อาหาร และไม่ได้พบทนายความ  
สดุท้ายเขาโดนตัง้ข้อหาท�าลายความม่ันคง 
และแบ่งแยกดินแดน ศาลตัดสินลงโทษ
จ�าคุกตลอดชีวิต โดยผู้คนมากมายร่วม
ลงช่ือเพื่อเรียกร้องให้ทางการชาดปล่อย
ตัวเขา และสุดท้ายเขาก็ได้รับการปล่อยตัว

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในแคมเปญ Write for Rights และเป็น

เกียรติที่ได้รู้จักคนอย่างพวกคุณ คนที่คอยประณาม
ความอยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่และรัฐบาล คุณได้น�า

ความสุขมาสู่ใจของผม ขอบคุณครับ”

ฮาคีม นักฟุตบอลเชื้อสายบาห์เรน 
เดินทางออกจากบาห์เรน เมื่อปี 2557 หลัง
ทางการบาห์เรนเชื่อว่าเขามีส่วนร่วมใน 
“อาหรับสปริง” และได้ขอเข้าลี้ภัยในประเทศ 
ออสเตรเลีย แต่มาถูกทางการไทยควบคุม 
ตัวนานกว่า 2 เดือน ขณะเดินทางมา 
ฮันนีมูนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจน
กลายเป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจไป
ทั่วโลก โดยแอมเนสตี้ ประเทศไทยและอีก
หลายสิบประเทศได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อ
เรียกร้องให้ปล่อยตัวฮาคีม จน
มีผู ้สนับสนุนจากทั่วโลกกว่า 

135,000 คนที่ร่วมส่งค�าร้องถึงทางการไทย ในที่สุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
เขาก็ได้รับการปล่อยตัวและเดินทางถึงออสเตรเลียในวันถัดมา หลังจากนั้น
หนึ่งเดือนเขาก็ได้รับสัญชาติออสเตรเลีย

“ผมมีความสุขมากที่ได้สิทธิความเป็นพลเมืองในวันนี้ ผมรู้สึก
ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครในโลกที่จะติดตามตัวผมอย่างที่บาห์เรน
ท�าได้อีกแล้ว ตอนนี้ผมคือชาวออสเตรเลีย และอยู่ในประเทศที่ปลอดภัย”

ทีโอโดร่า หญิงชาว
เอลซัลวาดอร์ท่ีถูกศาลสั่ง
จ�าคุก 30 ปี ในข้อหาท�าแท้งผิด
กฎหมาย ทั้งที่จริงแล้วเธอแค่มีอาการเจ็บปวด
อย่างรุนแรงและเลือดออกแค่นั้น โดยมีผู้คน
มากมายจากทั่วโลกร่วมลงชื่อเพ่ือเรียกร้องและ
ขอให้ปล่อยตัวเธอ

“การสนับสนุนของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกคือ
พลังอันยิ่งใหญ่ที่ผู้หญิงอย่างฉันได้รับ ทุกๆ ลายเซ็นที่
เรียกร้องให้ปล่อยตัวฉัน ท�าให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 
ตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้ว มันไม่ใช่ฝันแต่มันเป็นความจริง”

อีดิล ผู ้อ�านวยการของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศตุรกี พร้อมทั้งนักกิจกรรมคนอื่นๆ 
อีก 9 คน ที่รู้จักกันในนามของกลุ่ม “อีสตันบูล 10” 
เป็น 1 ในแคมเปญ Write for Rights 2017 ถูกจับ
เมื่อวันที่ 5 กรกกฎาคม 2560 โดยไร้การระบุข้อหา 

ไร้ซึ่งสาเหตุว่าท�าไมพวกเขาถึงถูกจับ ซึ่งได้มีผู้คน
มากมายท�าการเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขา 

“ฉันอยากขอขอบคุณทุกท่านในนาม
ของกลุ่มอีสตันบูล 10 ส�าหรับความ

พยายามในการเรียกร้องให้ปล่อยตัว
พวกเรา ฉันรู้สึกขอบคุณและซาบซ้ึง
จากใจจริง ถ้าหากไม่ใช่เพราะความ
พยายามของพวกคุณ พวกเราก็คง

ไม่ได้มายืนอยู่ในวันนี้แน่ ขอขอบคุณค่ะ 
ขอบคุณมากๆ ขอบคุณจริงๆ”

มาฮาดีน
ชาด

ได้รบัการปล่อยตัว
2 พฤษภาคม 2561

ทีโอโดร่า 
วาสเกต

เอลซัลวาดอร์
ได้รบัการปล่อยตัว

21 กุมภาพันธ ์2561

อีดิล
เอสเซอร์

ตุรกี
ได้รบัการปล่อยตัว
12 มกราคม 2561

ฮาคีม
อัล อาไรบี
บาห์เรน

ได้รบัการปล่อยตัว
11 กุมภาพันธ ์2562

มาเมาด์
อาบู ซิด

หรืออีกชื่อว่า
ชอว์คาน

อียิปต์
ได้รบัการปล่อยตัว
4 มีนาคม 2562

ภาพ
ประกอบ: artnonz



Your words can change lives.พ ลั ง จ า ก ป ล า ย ป า ก ก า  ค น ธ ร ร ม ด า เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง โ ล ก
ในเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้คนหลายแสนคนทั่วโลก

ร่วมกันเขียนจดหมายมากมายเพื่อผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จดหมายหลายฉบับถูกส่งถึงผู้ถูกละเมิดสิทธิ
โดยตรง ขณะที่จดหมายอีกจ�านวนมากก็ถูกส่งไปยัง
รัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

การรณรงค์ของแอมเนสต้ีเป็นการสื่อข้อความ
ไปทั่วโลกว่า ประชาชนพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้การใช้
อ�านาจอย่างมิชอบไม่ว่าจะเกิดข้ึนที่ใดก็ตาม โดยเขียน
จดหมายเพื่อส่งไปกดดันรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ยุติการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและน�าความยุติธรรมมาสู่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบ และการเขียนจดหมายหรือข้อความเพื่อส่ง
ไปให้ก�าลังใจผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและครอบครัว
โดยตรง เพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าไม่ได้ต่อสู้เพียงล�าพัง

ปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่มีการสร้างสถิติใหม่
ของกิจกรรมนี้ มี 5,562,795 ข้อความในรูปแบบต่างๆ 
ถูกเขียนโดยผู้คนมากกว่า 200 ประเทศและดินแดน
ต่างๆ เพ่ือร่วมรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมและ 
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน และ ไมรีนีชา 
อับดูไอนี นักศึกษาชาวอุยกูร์และภรรยา
ของเขาก�าลังจะมีลูกคนที่สอง แต่ยีลียา-
ซีเจียงกลับหายตัวไประหว่างที่ทั้งคู่ก�าลัง
ศึกษาต่อที่อียิปต์ในเดือนกรกฎาคม  
2560 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลจับกุมชาว 
อุยกูร์ประมาณ 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
ชนพื้นเมืองมุสลิมจากแคว้นซินเจียงของ
จีนและได้บังคับส่งกลับพวกเขาไปที่จีน  
ไมรีนีชาเชื่อว่าปัจจุบันสามีของเธอเป็น
หนึ่งในชาวมุสลิมกว่าหนึ่งล้านคนที่ถูก
จองจ�าในค่ายลับในประเทศจีน และเธอ
ก�าลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อตามหาสามี

ยาสมัน อารยานี เป็นนักแสดงที่
ชื่นชอบการปีนเขา เธอได้ตั้งค�าถามต่อ
กฎหมายบังคับให้สวมผ้าคลุมศีรษะของ
อิหร่าน โดยเธอได้แจกดอกไม้สีขาวให้
กับผู้โดยสารหญิงที่นั่งอยู่ในขบวนรถไฟ 
จากนั้นวีดิโอที่แสดงภาพการกระท�าอัน
กล้าหาญและท้าทายของเธอ ได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางในเดือนมีนาคม 
2562 ส่งผลให้ทางการอิหร่านจับกุมเธอ
ทันที ต่อมาศาลตัดสินจ�าคุกยาสมันสูง
ถึง 16 ปี ทั้งหมดเป็นเพียงเพราะความ
เช่ือของเธอที่ว่าผู้หญิงควรมีเสรีภาพใน
การเลือกสิ่งที่ตนเองอยากสวมใส่

นาซู อับดุลลาซิซ ชอบเล่นฟุตบอลและปั่นจักรยาน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมยามว่างของคนหนุ่มสาวในไนจีเรีย แต่
กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นกับเขา เพราะระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2559 และเมษายน 2560 นาซู อับ
ดุลลาซิซ และชุมชนของเขาในกรุงเลกอสที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนี้มานานกว่าร้อยปี ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือน
ของตนเองโดยไม่มีการแจ้งเตือน  กลุ่มผู้ชายมาถึง
พร้อมปืนในมือและรถไถ พวกเขาได้ท�าลายบ้านเรือน
จนราบเป็นหน้ากลอง ท�าให้ชาวบ้าน 30,000 คนต้อง
ไร้ท่ีอยู่อาศัย ทุกวันนี้นาซู อับดุลลาซิซ และเพ่ือนๆ 
ต่างเรียกร้องที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  

ปีนี้ฉันสามารถช่วยใครได้บ้าง?

“เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นผู้น�าในวันพรุ่งนี้ 
แต่เป็นผู้น�าที่นี่ และเดี๋ยวนี้” 

มหกรรม “Write for Rights” ของแอมเนสตี้กลับมา
แล้ว โดยปีนี้มาในธีม “นักปกป้องสิทธิเยาวชน: Act For 
Rights, Fight For Youth” เราขอชวนคนไทยเข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือส่งก�าลังใจให้เยาวชนที่ติดอยู่ในวงจรของ
ความอยุติธรรมทั่วโลก เสียงเล็กๆ ของคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ 
หากไม่มีความช่วยเหลือจากคุณความยุติธรรมที่พวกเขา
ควรได้รับอาจล่าช้าออกไปอีก คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ 
เพียงร่วมลงชื่อเรียกร้องความยุติธรรมไปให้ “นาซู อับดุล
ลาซิซ” “ยาสมัน อารยานี”“ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน”

ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน

นาซู อับดุลลาซิซ

ยาสมัน อารยานี

คุณพ่อผู้ถูกพรากจากครอบครวั

เยาวชนผู้ถูกยิง
ขณะปกป้องบ้าน

นักแสดงผู้มอบดอกไม้
แหง่เสรภีาพ

สแกน
เพื่ออ่าน
ฉบับเต็ม 

อิหร่าน

ไนจีเรีย

จีน



และท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยปีท่ี
แล้วได้สอนเรื่องนี้ให้นักเรียน นักศึกษาถึง 
2,000 คน และในปีน้ีตั้งเป้าไว้ท่ี 4,000 คน 
ทั้งหมดนี้เพื่อให้สิทธิมนุษยชนกลายเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด

รว่มบรจิาค 20 บาท = มอบหนังสือ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน 1 เล่ม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
(Universal Declaration of Human Rights) ท่ีประเทศไทยเป็นหน่ึงในสี่สิบแปด
ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฯ ฉบับนี้ แอมเนสต้ี อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ”ให้” หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จ�านวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชน
ทั่วประเทศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอ 
เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก – 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

ร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10 
เลขที่บัญชี 752-2-37869-5

แพ็คเกจผู้บรจิาค

สแกน
เพื่อร่วม

บริจาค
พิมพห์นงัสอื

สแกนเพ่ืออ่าน
รายงานฉบับเต็ม 

สแกนเพ่ือชมคลิป
การเรยีนการสอน

สิทธมินุษยชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/
แจ้งโอนเงินบริจาค
อีเมล: membership@amnesty.or.th 
โทรศัพท์: 02513 8745 ต่อ 19

แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลออกรายงาน
ฉบบัใหม่เรือ่ง “ยกัษ์ใหญ่ทีค่อยสอดส่องโลก 
ออนไลน์” หรือ “Surveillance Giants”  
ระบุว่าการสอดส่องออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น 
ของเฟซบุก๊และกเูกลิก�าลงัเกดิขึน้กบัประชาชน 
หลายพันล้านคนและถือเป็นภัยคุกคามต่อ
สิทธิมนุษยชน ทั้งเสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพทางความคิด และสิทธิที่จะเข้าถึง
ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ พร้อม
กับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบใน
แง่รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทยักษ์
ใหญ่ทางเทคโนโลยีเหล่านี้ 

โดยแอมเนสตี้เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ 
ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรื้อโครงสร้าง
ธุรกิจที่มีการสอดส่องออนไลน์ และคุ้มครอง
บุคคลให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติมิชอบด้าน
สิทธิมนุษยชนของบรรษัท ทั้งนี้โดยการ
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เข้มแข็ง 
และการใช้มาตรการที่เป็นผลเพื่อควบคุมให้
บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี ด�าเนินการ
อย่างสอดคล้องตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ในขั้นแรก รัฐบาลต้องออกกฎหมายเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บริษัทต่างๆ อย่างกูเกิลและ 
เฟซบุ๊กสามารถก�าหนดเงื่อนไขการเข้าถึง
บริการ โดยบังคับให้บุคคลต้อง “ยินยอม” 

“สิทธิมนุษยชนศึกษา” คือ กระบวนการ
เรียนรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สิทธิมนุษยชน โดยยึดตามหลัก “ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” หรือ UDHR 
ตลอดจนกฎกติกาและกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศเป็นส�าคัญ 
ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าใจบริบทและปัญหา
ในสังคมได้กระจ่างมากขึ้นผ่านมุมมองด้าน
สิทธิมนุษยชน 

ในหลายประเทศ สิทธิมนุษยชนศึกษา
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาประชากร
ให้มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความ

ให้มีการเก็บ ประมวลผล หรือแบ่งปันข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน เพื่อการตลาดและการ
โฆษณา บริษัทต่างๆ รวมทั้งกูเกิลและเฟซบุ๊ก
ยังต้องแสดงความรับผิดชอบท่ีจะเคารพ
สิทธิมนุษยชน ไม่ว่าเป็นการด�าเนินงานใน
ขั้นตอนหรือในรูปแบบใดก็ตาม

การ “สอดส่อง”
บนโลกออนไลน์

จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กไทยได้เรยีน
“สิทธมินุษชน” ในโรงเรยีน?

คือภัยคุกคาม
แบบใหมด้่านสิทธมินุษยชน

เปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็น
รากฐานของสังคมที่ยุติธรรมและเท่าเทียม 
น่ันเป็นเหตุผลหลักว่าท�าไมเราจึงน�าสิทธิ
มนุษยชนศึกษาเข้ามาท�ากับเยาวชนไทย

แอมเนสตี้  ประเทศไทยเริ่มท�าสิทธิ
มนุษยชนศึกษาในประเทศไทยตลอดหลายปี 
ที่ผ่านมา โดยเน้นไปที่นักเรียนนักศึกษา
ตั้งแต่มัธยมต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันมีสถานศึกษาต่างๆ ทั้งโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความ
ร่วมมือแล้วมากกว่า 40 แห่ง โดย 11 แห่ง 
ในนั้นมี “คลับแอมเนสตี้” ซึ่งกลายเป็นแหล่ง
ท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจสิทธิมนุษยชนมารวมตัว

เด็กไทยเรียนหนังสือเฉลี่ยปีละ 1,000-1,200 ช่ัวโมง 
แล้วพวกเราเคยเรียนวิชา “สิทธิมนุษยชนศึกษา” กันไหม?



แอมเนสต้ี
อินเตอรเ์นชั่นแนล
คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความ 
อยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
เกิดข้ึนไม่ว่าในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมา
ปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัดในการ 
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 
สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก
และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด” 
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่ง 
มาถึงรัฐบาลไทยและส�านักราชเลขาธิการ
เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 
คน โดยได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896


