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ถ้อยค�ำหรือข้อควำมจำกคุณสำมำรถเปล่ียนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้ นี่คือจุดเร่ิมต้น ของ “Write For Rights” แคมเปญเพื่อกำร “เขียน เปล่ียน โลก” ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ในประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกยังมีคนที่ก�ำลังถูกคุกคำมเสรีภำพ กำรลิดรอนเสรีภำพ ไม่ได ้หมำยถึงแค่กำรถูกคุมขังเสมอไป แต่อำจหมำยถึงกำรลิดรอนสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออก  เพรำะว่ำรัฐบำลไม่ต้องกำรให้ประชำชนออกมำพูดพำดพิงถึงควำมอยุติธรรมท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอำจหมำยถึงกำรที่ชุมชนถูกบังคับให้ออกจำกถิ่นฐำนของบรรพบุรุษ กำรเลือกปฏิบัติในหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเพศสภำพ ศำสนำ และเพศวิถี และเพรำะว่ำโลกใบนี้มีควำมอยุติธรรมเกิดขึ้นมำกมำย ที่คุณสำมำรถแก้ไขมันให้ถูกต้องได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้แคมเปญ “เขียน เปลี่ยน โลก” สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงได้จริง

ล�ำพังเสียงของคุณคนเดียวอำจสร้ำง
ควำมเปลี่ยนแปลงได้ไม่มำกนัก แต่ Write for 
Rights พิสูจน์แล้วว่ำเมื่อเสียงของคนหลำย
ล้ำนคนจำกทั่วทุกมุมโลกมำรวมกัน รัฐบำล
ประเทศต่ำงๆ จะไม่สำมำรถเพิกเฉยต่อกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อีกต่อไป ส่วนผู้ท่ีถูก
ละเมิดสิทธิเองก็จะมีควำมหวังในกำรต่อสู้มำก
ขึ้นจนได้รับควำมยุติธรรมในที่สุด

เรื่องรำวต่อไปนี้เป็นส่วนหน่ึงของควำม
ส�ำเร็จที่ผู ้สนับสนุนแอมเนสต้ีประเทศไทยมี
ส่วนในกำรรณรงค์ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ

Write
For
Rights

เขียน
เปล่ียน
โลก

เสียงของคุณ
ช่วยพวกเขา
ได้อย่างไร?

มาฮาดีนเป็นคนธรรมดำคนหนึ่งท่ีถูกจ�ำคุก
นำนกว่ำ 18 เดือน หลังโพสต์วิดีโอวิจำรณ์รัฐบำล 
ช่วงปลำยปี 2559 เกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ
ที่ผิดพลำดและอำจน�ำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ เขำก็
ถูกต�ำรวจกักขัง 3 วัน โดยไม่มีกำรแจ้งข้อหำ

ระหว่ำงที่ถูกกักขังเขำถูกซ้อม ช็อตไฟฟ้ำ  
ไม่ได้รับน�้ำ อำหำร และไม่ได้พบทนำยควำม  
สดุท้ำยเขำโดนตัง้ข้อหำท�ำลำยควำมม่ันคง 
และแบ่งแยกดินแดน ศำลตัดสินลงโทษ
จ�ำคุกตลอดชีวิต โดยผู้คนมำกมำยร่วม
ลงช่ือเพื่อเรียกร้องให้ทำงกำรชำดปล่อย
ตัวเขำ และสุดท้ำยเขำก็ได้รับกำรปล่อยตัว

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือก
ให้เป็นหนึ่งในแคมเปญ Write for Rights และเป็น

เกียรติที่ได้รู้จักคนอย่างพวกคุณ คนที่คอยประณาม
ความอยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่และรัฐบาล คุณได้น�า

ความสุขมาสู่ใจของผม ขอบคุณครับ”

ฮาคีม นักฟุตบอลเชื้อสำยบำห์เรน 
เดินทำงออกจำกบำห์เรน เมื่อปี 2557 หลัง
ทำงกำรบำห์เรนเชื่อว่ำเขำมีส่วนร่วมใน 
“อำหรับสปริง” และได้ขอเข้ำลี้ภัยในประเทศ 
ออสเตรเลีย แต่มำถูกทำงกำรไทยควบคุม 
ตัวนำนกว่ำ 2 เดือน ขณะเดินทำงมำ 
ฮันนีมูนเมื่อเดือนพฤศจิกำยนปีที่แล้วจน
กลำยเป็นข่ำวใหญ่และได้รับควำมสนใจไป
ทั่วโลก โดยแอมเนสตี้ ประเทศไทยและอีก
หลำยสิบประเทศได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อ
เรียกร้องให้ปล่อยตัวฮำคีม จน
มีผู ้สนับสนุนจำกทั่วโลกกว่ำ 

135,000 คนที่ร่วมส่งค�ำร้องถึงทำงกำรไทย ในที่สุดเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 
เขำก็ได้รับกำรปล่อยตัวและเดินทำงถึงออสเตรเลียในวันถัดมำ หลังจำกนั้น
หนึ่งเดือนเขำก็ได้รับสัญชำติออสเตรเลีย

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

มาฮาดีน
ชำด

ได้รบัการปล่อยตัว
2 พฤษภาคม 2561

ฮาคีม
อัล อาไรบี
บำห์เรน

ได้รบัการปล่อยตัว
11 กุมภาพันธ ์2562

ภำพ
ประกอบ: artnonz
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แอมเนสตี้เก็บข้อมูล
และคัดเลือกผู้ถูกละเมิด
สิทธิจำกทั่วโลก

หลำยล้ำนข้อควำม
ถูกส่งไปยังรัฐบำล
ส่งผลให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ได้รับควำมยุติธรรม!

จัดแคมเปญให้ทุกคนมำ
ลงมือช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ เพื่อร่วมสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

คนทั่วโลกให้ก�ำลังใจ
และเรียกร้องควำม
ยุติธรรมผ่ำนกำร
เขียนจดหมำยลงชื่อ
ทวีต แชร์

WRITE

FOR
RIGHTS 

เปลี่ยนโลก

ได้อย่างไร?

ชอว์คาน ช่ำงภำพข่ำวชำวอียิปต์ ได้รับกำรปล่อยตัวแล้วหลังถูกจ�ำคุกนำนกว่ำ 
5 ปีครึ่งด้วยข้อหำที่ถูกกุขึ้น เขำถูกจับในขณะก�ำลังท�ำข่ำวกำรประท้วงเมื่อกองก�ำลัง
อียิปต์บุกเข้ำมำสังหำรผู้ชุมนุมรำว 800 ถึง 1,000 คนอย่ำงเลือดเย็น เหตุกำรณ์นั้น
เป็นที่รู้จักกันในภำยหลังว่ำกำรสังหำรหมู่ที่รำบำ

ในช่วงเวลำห้ำปีครึ่งในคุก เขำถูกทุบตี ทรมำน และไม่ให้รับกำรรักษำตัวเมื่อ
เขำล้มป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบ ผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ได้ช่วยส่ง

ข้อควำมให้ก�ำลังใจและมีมำกกว่ำ 30,000 รำยชื่อที่เรียกร้องให้ปล่อย
ตัวเขำ

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

ทีโอโดร่า หญิงชำว
เอลซัลวำดอร์ที่ถูกศำลสั่ง
จ�ำคุก 30 ปี ในข้อหำท�ำแท้งผิด
กฎหมำย ทั้งที่จริงแล้วเธอแค่มีอำกำรเจ็บปวด
อย่ำงรุนแรงและเลือดออกแค่นั้น โดยมีผู้คน
มำกมำยจำกทั่วโลกร่วมลงชื่อเพ่ือเรียกร้องและ
ขอให้ปล่อยตัวเธอ

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

อีดิล ผู ้อ�ำนวยกำรของแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศตุรกี พร้อมทั้งนักกิจกรรมคนอื่นๆ 
อีก 9 คน ที่รู้จักกันในนำมของกลุ่ม “อีสตันบูล 10” 
เป็น 1 ในแคมเปญ Write for Rights 2017 ถูกจับ
เมื่อวันที่ 5 กรกกฎำคม 2560 โดยไร้กำรระบุข้อหำ 

ไร้ซึ่งสำเหตุว่ำท�ำไมพวกเขำถึงถูกจับ ซึ่งได้มีผู้คน
มำกมำยท�ำกำรเรียกร้องให้ปล่อยตัวพวกเขำ 

“ฉันอยากขอขอบคุณทุกท่านในนาม
ของกลุ่มอีสตันบูล 10 ส�าหรับความ

พยายามในการเรียกร้องให้ปล่อยตัว
พวกเรา ฉันรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้ง
จากใจจริง ถ้าหากไม่ใช่เพราะความ
พยายามของพวกคุณ พวกเราก็คง

ไม่ได้มายืนอยู่ในวันนี้แน่ ขอขอบคุณค่ะ 
ขอบคุณมากๆ ขอบคุณจริงๆ”

ทีโอโดร่า 
วาสเกต

เอลซัลวำดอร์
ได้รบัการปล่อยตัว

21 กุมภาพันธ ์2561

อีดิล
เอสเซอร์

ตุรกี
ได้รบัการปล่อยตัว
12 มกราคม 2561

มาเมาด์
อาบู ซิด

หรืออีกชื่อว่ำ
ชอว์คาน

อียิปต์
ได้รบัการปล่อยตัว
4 มีนาคม 2562



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
ในเดือนธันวำคมของทุกปี ผู้คนหลำยแสนคนทั่วโลก

ร่วมกันเขียนจดหมำยมำกมำยเพื่อผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จดหมำยหลำยฉบับถูกส่งถึงผู้ถูกละเมิดสิทธิ
โดยตรง ขณะที่จดหมำยอีกจ�ำนวนมำกก็ถูกส่งไปยัง
รัฐบำลของประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

กำรรณรงค์ของแอมเนสต้ีเป็นกำรสื่อข้อควำม
ไปทั่วโลกว่ำ ประชำชนพร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กำรใช้
อ�ำนำจอย่ำงมิชอบไม่ว่ำจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตำม โดยเขียน
จดหมำยเพื่อส่งไปกดดันรัฐบำลประเทศต่ำงๆ ให้ยุติกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและน�ำควำมยุติธรรมมำสู่ผู้ได้รับ 
ผลกระทบ และกำรเขียนจดหมำยหรือข้อควำมเพื่อส่ง
ไปให้ก�ำลังใจผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและครอบครัว
โดยตรง เพื่อให้พวกเขำรับรู้ว่ำไม่ได้ต่อสู้เพียงล�ำพัง

ปี 2561 ที่ผ่ำนมำเป็นอีกครั้งที่มีกำรสร้ำงสถิติใหม่
ของกิจกรรมนี้ มี 5,562,795 ข้อควำมในรูปแบบต่ำงๆ 
ถูกเขียนโดยผู้คนมำกกว่ำ 200 ประเทศและดินแดน
ต่ำงๆ เพ่ือร่วมรณรงค์เรียกร้องควำมยุติธรรมและ 
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

ยาสมัน อารยานี เป็นนักแสดงที่
ชื่นชอบกำรปีนเขำ เธอได้ตั้งค�ำถำมต่อ
กฎหมำยบังคับให้สวมผ้ำคลุมศีรษะของ
อิหร่ำน โดยเธอได้แจกดอกไม้สีขำวให้
กับผู้โดยสำรหญิงที่นั่งอยู่ในขบวนรถไฟ 
จำกนั้นวีดิโอที่แสดงภำพกำรกระท�ำอัน
กล้ำหำญและท้ำทำยของเธอ ได้รับกำร
เผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงในเดือนมีนำคม 
2562 ส่งผลให้ทำงกำรอิหร่ำนจับกุมเธอ
ทันที ต่อมำศำลตัดสินจ�ำคุกยำสมันสูง
ถึง 16 ปี ทั้งหมดเป็นเพียงเพรำะควำม
เช่ือของเธอที่ว่ำผู้หญิงควรมีเสรีภำพใน
กำรเลือกสิ่งที่ตนเองอยำกสวมใส่

ปีนี้ฉันสามารถช่วยใครได้บ้าง?

“เยำวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นผู้น�ำในวันพรุ่งนี้ 
แต่เป็นผู้น�ำที่นี่ และเดี๋ยวนี้” 

มหกรรม “Write for Rights” ของแอมเนสตี้กลับมำ
แล้ว โดยปีนี้มำในธีม “นักปกป้องสิทธิเยาวชน: Act For 
Rights, Fight For Youth” เรำขอชวนคนไทยเข้ำร่วม
กิจกรรมเพ่ือส่งก�ำลังใจให้เยำวชนที่ติดอยู่ในวงจรของ
ควำมอยุติธรรมทั่วโลก เสียงเล็กๆ ของคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ 
หำกไม่มีควำมช่วยเหลือจำกคุณควำมยุติธรรมที่พวกเขำ
ควรได้รับอำจล่ำช้ำออกไปอีก คุณสำมำรถช่วยพวกเขำได้ 
เพียงร่วมลงชื่อเรียกร้องควำมยุติธรรมไปให้ “นาซู อับดุล
ลาซิซ” “ยาสมัน อารยานี”“ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน”

ยาสมัน อารยานี

นักแสดงผู้มอบดอกไม้
แหง่เสรภีาพ

สแกน
เพื่ออ่าน
ฉบับเต็ม 



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

ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน และ ไมรีนีชำ 
อับดูไอนี นักศึกษำชำวอุยกูร์และภรรยำ
ของเขำก�ำลังจะมีลูกคนที่สอง แต่ยีลียำ-
ซีเจียงกลับหำยตัวไประหว่ำงท่ีท้ังคู่ก�ำลัง
ศึกษำต่อที่อียิปต์ในเดือนกรกฎำคม  
2560 ซ่ึงเป็นช่วงที่รัฐบำลจับกุมชำว 
อุยกูร์ประมำณ 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็น
ชนพื้นเมืองมุสลิมจำกแคว้นซินเจียงของ
จีนและได้บังคับส่งกลับพวกเขำไปที่จีน  
ไมรีนีชำเช่ือว่ำปัจจุบันสำมีของเธอเป็น
หน่ึงในชำวมุสลิมกว่ำหน่ึงล้ำนคนที่ถูก
จองจ�ำในค่ำยลับในประเทศจีน และเธอ
ก�ำลังพยำยำมทุกวิถีทำงเพื่อตำมหำสำมี

นาซู อับดุลลาซิซ ชอบเล่นฟุตบอลและปั่นจักรยำน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมยำมว่ำงของคนหนุ่มสำวในไนจีเรีย แต่
กลับเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติขึ้นกับเขำ เพรำะระหว่ำง
เดือนพฤศจิกำยน 2559 และเมษำยน 2560 นำซู อับ
ดุลลำซิซ และชุมชนของเขำในกรุงเลกอสที่อำศัยอยู่ใน
บริเวณนี้มำนำนกว่ำร้อยปี ถูกขับไล่ออกจำกบ้ำนเรือน
ของตนเองโดยไม่มีกำรแจ้งเตือน  กลุ่มผู้ชำยมำถึง
พร้อมปืนในมือและรถไถ พวกเขำได้ท�ำลำยบ้ำนเรือน
จนรำบเป็นหน้ำกลอง ท�ำให้ชำวบ้ำน 30,000 คนต้อง
ไร้ท่ีอยู่อำศัย ทุกวันน้ีนำซู อับดุลลำซิซ และเพื่อนๆ 
ต่ำงเรียกร้องที่จะมีชีวิตอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี  

ยีลียาซีเจียง เรเฮมัน

นาซู อับดุลลาซิซ

คุณพ่อผู้ถูกพรากจากครอบครวั

เยาวชนผู้ถูกยิง
ขณะปกป้องบ้าน

อิหร่าน

ไนจีเรีย

จีน



และท�ำกิจกรรมสร้ำงสรรค์ร่วมกัน โดยปีท่ี
แล้วได้สอนเรื่องนี้ให้นักเรียน นักศึกษำถึง 
2,000 คน และในปีน้ีตั้งเป้ำไว้ท่ี 4,000 คน 
ทั้งหมดนี้เพื่อให้สิทธิมนุษยชนกลำยเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวทุกคนมำกที่สุด

สแกนเพ่ืออ่าน
รายงานฉบับเต็ม 

สแกนเพ่ือชมคลิป
การเรยีนการสอน

สิทธมินุษยชน

แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนลออกรำยงำน
ฉบบัใหม่เรือ่ง “ยกัษ์ใหญ่ทีค่อยสอดส่องโลก 
ออนไลน์” หรือ “Surveillance Giants”  
ระบุว่ำกำรสอดส่องออนไลน์ที่เพิ่มมำกขึ้น 
ของเฟซบุก๊และกเูกลิก�ำลงัเกดิขึน้กบัประชำชน 
หลำยพันล้ำนคนและถือเป็นภัยคุกคำมต่อ
สิทธิมนุษยชน ทั้งเสรีภำพในกำรแสดงออก 
เสรีภำพทำงควำมคิด และสิทธิที่จะเข้ำถึง
ควำมเท่ำเทียมและกำรไม่เลือกปฏิบัติ พร้อม
กับเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งระบบใน
แง่รูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทยักษ์
ใหญ่ทำงเทคโนโลยีเหล่ำนี้ 

โดยแอมเนสตี้เรียกร้องให้รัฐบำลต่ำงๆ 
ด�ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วนเพื่อรื้อโครงสร้ำง
ธุรกิจที่มีกำรสอดส่องออนไลน์ และคุ้มครอง
บุคคลให้ปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติมิชอบด้ำน
สิทธิมนุษยชนของบรรษัท ทั้งนี้โดยกำร
บังคับใช้กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลที่เข้มแข็ง 
และกำรใช้มำตรกำรที่เป็นผลเพื่อควบคุมให้
บริษัทยักษ์ใหญ่ทำงเทคโนโลยี ด�ำเนินกำร
อย่ำงสอดคล้องตำมกฎหมำยสิทธิมนุษยชน

ในขั้นแรก รัฐบำลต้องออกกฎหมำยเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บริษัทต่ำงๆ อย่ำงกูเกิลและ 
เฟซบุ๊กสำมำรถก�ำหนดเงื่อนไขกำรเข้ำถึง
บริกำร โดยบังคับให้บุคคลต้อง “ยินยอม” 

“สิทธิมนุษยชนศึกษา” คือ กระบวนกำร
เรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
สิทธิมนุษยชน โดยยึดตำมหลัก “ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” หรือ UDHR 
ตลอดจนกฎกติกำและกฎหมำยต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวข้องทั้งในและต่ำงประเทศเป็นส�ำคัญ 
ผู้เข้ำร่วมจะสำมำรถเข้ำใจบริบทและปัญหำ
ในสังคมได้กระจ่ำงมำกขึ้นผ่ำนมุมมองด้ำน
สิทธิมนุษยชน 

ในหลำยประเทศ สิทธิมนุษยชนศึกษำ
เป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรพัฒนำประชำกร
ให้มีคุณภำพ รู้จักคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และสร้ำงควำม

ให้มีกำรเก็บ ประมวลผล หรือแบ่งปันข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน เพื่อกำรตลำดและกำร
โฆษณำ บริษัทต่ำงๆ รวมทั้งกูเกิลและเฟซบุ๊ก
ยังต้องแสดงควำมรับผิดชอบท่ีจะเคำรพ
สิทธิมนุษยชน ไม่ว่ำเป็นกำรด�ำเนินงำนใน
ขั้นตอนหรือในรูปแบบใดก็ตำม

การ “สอดส่อง”
บนโลกออนไลน์

จะดีแค่ไหน ถ้าเด็กไทยได้เรยีน
“สิทธมินุษชน” ในโรงเรยีน?

คือภัยคุกคาม
แบบใหมด้่านสิทธมินุษยชน

เปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็น
รำกฐำนของสังคมที่ยุติธรรมและเท่ำเทียม 
น่ันเป็นเหตุผลหลักว่ำท�ำไมเรำจึงน�ำสิทธิ
มนุษยชนศึกษำเข้ำมำท�ำกับเยำวชนไทย

แอมเนสตี้  ประเทศไทยเริ่มท�ำสิทธิ
มนุษยชนศึกษำในประเทศไทยตลอดหลำยปี 
ที่ผ่ำนมำ โดยเน้นไปที่นักเรียนนักศึกษำ
ตั้งแต่มัธยมต้นไปจนถึงระดับมหำวิทยำลัย 
ปัจจุบันมีสถำนศึกษำต่ำงๆ ทั้งโรงเรียน 
มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนอื่นๆ ให้ควำม
ร่วมมือแล้วมำกกว่ำ 40 แห่ง โดย 11 แห่ง 
ในนั้นมี “คลับแอมเนสตี้” ซึ่งกลำยเป็นแหล่ง
ท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจสิทธิมนุษยชนมำรวมตัว

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



รว่มบรจิาค 20 บาท = มอบหนังสือ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน 1 เล่ม

เนื่องในโอกำสครบรอบ 70 ปีของกำรรับรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน  
(Universal Declaration of Human Rights) ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในส่ีสิบแปด
ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญำฯ ฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนช่ันแนล ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่ำนร่วม ”ให้” หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญำ
สำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียน มหำวิทยำลัย และชุมชน
ทั่วประเทศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ขอ 
เชิญชวนบริจำคเงินเพื่อจัดพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก – 
ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน”

ร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี
สมำคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำลำดพร้ำว 10 
เลขที่บัญชี 752-2-37869-5

แพ็คเกจผู้บรจิาค

สแกน
เพื่อร่วม

บริจาค
พมิพห์นงัสอื

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



แอมเนสต้ี
อินเตอรเ์นชั่นแนล
คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นกำร
รวมตัวของกลุ่มคนธรรมดำหลำกหลำย
สำขำอำชีพ ที่ไม่สำมำรถนิ่งเฉยต่อควำม 
อยุติธรรม กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
เกิดข้ึนไม่ว่ำในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมำ
ปฏิบัติกำรในแนวทำงที่แต่ละคนถนัดในกำร 
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรำงวัลโนเบลสำขำ 
สันติภำพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมำชิก
และผู้สนับสนุนกว่ำ 7 ล้ำนคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจำกเหตุกำรณ์ 6 ตุลำคม 2519  
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จำกกำร
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด” 
มีจดหมำยนับแสนฉบับจำกคนทั่วโลกส่ง 
มำถึงรัฐบำลไทยและส�ำนักรำชเลขำธิกำร
เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษำและ
ประชำชนที่ถูกจับกุมในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมำชิกกว่ำ 1,000 
คน โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และกำรรณรงค์เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงกว้ำงขวำง

  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


