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ส�ำหรับผู้สนับสนุนและสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2554

แอมเนสตี้ คือ

ขบวนการของคนธรรมดาสามัญนับล้านที่ร่วมมือกันท�างานเพื่อปกป้องและ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เราร่วมมือกันต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรามีพลังมากสุดเมื่อยืนหยัด
ร่วมกันเพื่อสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้เชื่อว่ำ
เราทุกคนต่างมีมโนธรรมส�านึก รู้ผิดรู้ถูก เป็นพลังของมนุษย์ที่ขับเคลื่อนให้
บุคคลท�าในสิง่ ถูกต้อง ความกรุณาและความกล้าหาญของบุคคลแต่ละคนมีสว่ นสนับสนุน
ในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานาน จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ามนุษย์ทงั้ มวลต่างร่วมมือ
ร่วมใจท�างานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ความสามัคคีเป็นกุญแจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ความสามัคคีช่วยให้เรากล้าที่จะลุกขึ้นยืนพูดสนับสนุนสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง
ท�าให้เรามีพลังทีจ่ ะท้าทายต่ออุปสรรคใด ๆ ทีข่ ดั ขวางการเปลีย่ นแปลงทีด่ งี าม ความสามัคคี
ท�าให้เรามีหูมีตาอยู่ทั่วโลก ไม่มีทางที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการ
ตรวจสอบ

แอมเนสตี้ลงมือท�า
เราส่งเสริมการรวมตัวเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากแรงกดดันของประชาชนและความร่วมมือร่วมใจระหว่างประเทศ ท�าให้
เราวิจยั ให้ความรู้ รณรงค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนแสวงหาทางออกในระยะยาว
ต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน
เรามีเจตนารมณ์ที่ดี ผู้สนับสนุนต้องการให้เราเข้มแข็งและมีบทบาทส�าคัญ
พวกเขาต้องการเข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
แต่ในการท�าเช่นนั้น พวกเขาจ�าเป็นต้องทราบว่าจะเข้าร่วมได้อย่างไร

แอมเนสตี้ต่อต้ำน
สมาชิกและผู้สนับสนุนของเรามีบทบาทที่เข้มแข็ง และแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ต้องท�าความเข้าใจว่าพวกเขาจะมีบทบาทอย่างไร ทัง้ ในส่วนของการวิจยั ข้อมูล
สนับสนุน ล็อบบี้ รณรงค์ บริจาคเงินหรือเวลา หรือช่วยบอกข่าวต่อ ๆ กัน ยิ่งเราก�าหนด
บทบาทของตนเองให้ชัดเจนมากเท่าไร ก็จะมีคนเข้าร่วมยืนเคียงข้างกับเรามากขึ้น และ
รู้สึกเข้มแข็ง
“เราร่วมมือกันต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน” เป็นการเปลีย่ นแปลงเล็ก ๆ
แต่ส�าคัญที่ช่วยให้เราก�าหนดเป้าหมายการรวมตัวของเรา

“แมกกาซีนเสรีภาพของคุณ”
กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากคุณชอบ
คุณแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่น ?
คุณต้องการเห็นประเด็นอะไรใน FREEDOM ฉบับต่อไป ?
คุณมีภาพหรือบทความที่ต้องการแบ่งปันให้สมาชิกคนอื่น ๆ ?
และสุดท้าย, อย่าลืมเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราที่ www.amnesty.or.th
และเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/AmnestyThailand

ส่งทุกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณไปที่:

FREEDOM

ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
90/24 ซอยลาดพร้าว 1, ถนนลาดพร้าว,
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือส่งอีเมล์ที่ membership@amnesty.or.th

แอมเนสตี้สื่อสารอย่างไร
แอมเนสตี้ มีบทบาทได้ทั้งบนท้องถนน ในบ้าน ในเมือง และในประเทศ
เราใช้ค�าพูดที่โน้มน้าวใจเพื่อแสดงออกถึงความจริง
เราสามารถท�าให้งานของแอมเนสตี้ เกี่ยวข้องกับชีวิตคนนับล้าน ๆ คน
ด้วยวิธีการสื่อสารของเรา นั่นเป็นวิธีที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการ เพื่อให้
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติการบนหนทางสู่การปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
“ความสามัคคีเป็นกุญแจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง”
- ซาลิล เชตติ (Salil Shetty) เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
“ในอนาคตเราจะสร้างผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก
เป็นการยอมรับว่าโลกก�าลังเปลี่ยนแปลง และเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกัน โลกที่เรา
พึ่งพาพลังและโอกาสมากมาย ซึ่งจะช่วยให้เราพัฒนาจนเป็นขบวนการระดับโลก
อย่างแท้จริง
อนาคตคือแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว (One Amnesty)
ผมเชื่อมั่นในอนาคตเช่นนี้ อนาคตที่เราทุกคนเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ อนาคตที่เราหาทางแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา
เมื่อเกิดวิกฤตที่ต้องมีการแก้ไข และยังคงมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน
ที่ร้ายแรงและท้าทายมากสุด
ในอนาคต ผมเห็นคณะท�างานของแอมเนสตี้ ที่มีสมาชิก ผู้สนับสนุน
เจ้าหน้าที่ ทัง้ มีสดั ส่วนตัวแทนของกลุม่ เป้าหมายของเรามากขึน้ และยืนหยัดเคียงข้างกลุม่
ผูท้ รงสิทธิของเราไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
ผมฝันที่จะเห็นความเข้มแข็งและเจตนารมณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว
ทัดเทียมกับจ�านวนสมาชิกภาพ แรงสนับสนุน และปฏิบตั กิ ารในประเทศก�าลังพัฒนา/
ด้อยพัฒนา ผสานพลังร่วมกันเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ตรงประเด็น มีพลังและยิ่งใหญ่
ยิ่งขึ้น

“กำรร่วมมือกันของเรำท�ำให้เกิดพลัง
พิเศษที่จะน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทั่วโลก
ขอให้ใช้พลังเช่นนั้น”

FREEDOM

บรรณาธิการอ�านวยการ : ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
บรรณาธิการ : สินีนาฏ เมืองหนู
กองบรรณาธิการ: ผกามาส ค�าฉ�่า, อัจฉรา แพะปลอด,
สุธารี วรรณศิริ, ตฤณ ขุมทพรัย์
ผู้แปล: พนินยา มาศรังสรรค์, พัชรพล ลิ้มปิยวรรณ
ศิลปกรรม: ไชยา โคตรศักดี
บัญชีและการเงิน: เนาวรัตน์ เสือสะอาด

FREEDOM แมกกาซีนเสรีภาพโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ส�าหรับผู้สนับสนุนและสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
90/24 ซอยลาดพร้าว1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754
โทรสาร: 0 2 939 2534
อีเมล์: info@amnesty.or.th
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th

FREEDOM 3
HUMAN RIGHTS

ณคือ สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
TALK >> เพราะคุ
ประชุมสามัญประจําป: ประชุมสําคัญที่สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ไมควรพลาด!
> แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย: คณะกรรมการ เจาหนาที่
อาสาสมัครและนักศึกษาฝกงาน

ARTISTS

FOR

AMNESTY

> เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา
> เป อารักษ์ อมรศุภศิริ
> มัสคีเทียร์

MOVE CLOSER
TO THE GROUND
> สรุปสาระสําคัญ:
การประชุมใหญระดับนานาชาติประจําป 2554
> เตรียมกายเตรียมใจเขารวมประชุมใหญระดับนานาชาติ

STORIES
TO INSPIRE

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีส่วนในการปล่อยตัวฉัน,

ออง ซำน ซูจี

เชลล์
แสดงความขอโทษ

ต่อประชาชนลุ่มน�้าในเจอร์
HUMAN RIGHTS NOW!

>จงกล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้!
MEMBERSHIP CORNER
Amnesty > บัตรสมาชิก
International แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
Thailand Shop: ประเทศไทย ส่งถึงมือท่านแล้วหรือยัง

AI@50 Merchandise

AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND SHOP

<สินค้า 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
SNAPSHOTS > เก็บตกกิจกรรมเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2554

เพราะคุณคือ
สมาชิกแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
สมาชิกและผู้สนับสนุนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นกลุ่มของผู้
ที่ต้องการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งยินดีทุ่มเทเวลาและก�ำลังในการ
ท�ำงานเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูถ้ กู ละเมิดสิทธิ ปัจจุบนั มีสมาชิกและผูส้ นับสนุนแอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มากกว่า 3 ล้านคนใน 150 กว่าประเทศและดินแดน
• เราเป็นขบวนการที่หลากหลายและเป็นประชาธิปไตย มีคุณค่าพื้นฐานร่วมกัน       
ทั้งเรื่องศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม และประโยชน์ที่เป็นธรรม
ส�ำหรับทุกคน
• เราไม่พอใจกับการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการกระตุ้น
ให้ประชาชนทั่วโลกปฏิบัติการร่วมกัน
• เราเรียกร้อง และด�ำเนินการให้รัฐบาลและผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจต้องรับผิดชอบที่จะ
คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน
• เราเป็นขบวนการสากลทีพ่ ดู เป็นเสียงเดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยไม่มีการอ่อนข้อ หรือไม่มีความหวาดกลัว
• เราเป็นขบวนการที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2504 เป็นขบวนการที่เป็นอิสระจากรัฐบาล จาก
ภาคธุรกิจ ศาสนา หรือกลุ่มการเมืองอย่างแท้จริง
• เราท�ำงานร่วมกับผู้ทรงสิทธิ ช่วยให้คนอื่นได้ยินเสียงพวกเขายืนเคียงข้างพวกเขา
และมุ่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของทุกคน
• เราท�ำงานร่วมมือและเป็นภาคีกบั หน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ บรรลุเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกัน
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล และกลุม่ อาสาสมัครรวมถึงเครือข่าย มีหน้า
ที่รับผิดชอบเรื่องการหาทุน เนื่องจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่มีนโยบายใน
การหาแหล่งทุนและรับทุนจากรัฐบาลใดๆ ในการท�ำงานเพื่อค้นคว้าและรณรงค์      
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน การบริจาคเพื่อสนับสนุนการท�ำงานนั้น ได้รับจาก
สมาชิกและจากสาธารณชนทั่วไป ยกเว้นงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาซึ่งอาจได้รับ
ทุนจากรัฐบาล
ในประเทศไทย ได้มกี ารจดทะเบียนเป็น “สมาคมเพือ่ องค์การนิรโทษกรรม
สากล” ขึ้นเมื่อปี 2546 (เริ่มเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยปี 2541) และได้ด�ำเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์

• การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับผู้สูญเสีย (Effective
action for the individual victim)

งานศึกษาวิจัยของเอไอ การรณรงค์ ความมานะพยายามที่จะเปลี่ยน
แปลงกฏหมายและนโยบาย การส่งค�ำอุทธรณ์ ข้อร้องเรียนและจดหมายของ       
เอไอ ล้วนมิได้ถกู ก�ำหนดโดยการเมืองหรืออุดมการณ์ แต่กำ� หนดโดยแนวคิดทีจ่ ะ
ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

• การท�ำงานเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก (Global coverage)

เอไอ ปฏิบตั งิ านด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ ผูค้ นทัว่ ทุกหนแห่ง อีกทัง้ ท�ำงาน
เพื่อถูกละเมิดสิทธิหลากหลายประเภท ภายใต้รัฐบาลรูปแบบต่างๆ เอไอ ไม่ได้
น�ำประเทศต่างๆ มาท�ำการเปรียบเทียบกัน หรือ “ประเมินค่า” ประเทศเหล่านั้น        
แต่ เอไอ กล่าวถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระดับและความรุนแรง

• ความเป็นสากลและไม่อาจแบ่งแยกได้ (The universality and
indivisibility of human rights)

สิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันหมดส�ำหรับประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ไม่วา่ จะ
มีเชื้อชาติ เพศ แนวคิดด้านเพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นเชิงการเมืองหรือ
ความคิดเห็นอื่น สัญชาติ หรือสังคมใดๆ ก็ตาม เราทุกคนต่างเกิดมาอย่างมีอิสระ
และมีความเท่าเทียมกันทั้งในด้านศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ - (สิทธิมนุษยชนเป็น
ประเด็นสากล)เพื่อที่จะด�ำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มนุษย์สมควรที่จะได้รับ
เสรีภาพ ความมั่นคง และมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เหมาะสม – (สิทธิมนุษยชนไม่
อาจแบ่งแยกได้)

• ความเป็นอิสระ (Impartiality and independence)

โลกที่มนุษย์ทุกคนได้รับการเคารพ และปกป้องคุ้มครองสิทธิตามที่ระบุ
เอไอ เป็นอิสระจากทุกรัฐบาล จากอุดมการณ์ทางการเมือง ผลประโยชน์
ไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอื่น ทางเศรษฐกิจ หรือศาสนาใดๆ โดยมิได้สนับสนุน หรือต่อต้านรัฐบาลหรือระบบ
การเมืองใดๆ ทัง้ สิน้ เพือ่ คงความเป็นอิสระดังกล่าว เอไอ มิได้แสวงหาหรือยอมรับ
พันธกิจ
เงินจากรัฐบาลหรือพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อน�ำมาจัดท�ำเอกสารและรณรงค์ต่อ
การศึกษาวิจัย ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยุติการละเมิดสิทธิ ทั้งทาง ต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด แหล่งการเงินของ เอไอ ล้วนได้มาจาก
ร่างกายและจิตใจ เพื่อเสรีภาพแห่งมโนธรรม และการแสดงออกตลอดจนเสรีภาพที่ การบริจาคของสมาชิกทั่วโลกและกิจกรรมการหาทุนของ เอไอ เองทั้งสิ้น
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ด้วยการยึดหลักการปราศจากอคติใดๆ เราจึงมุ่งเน้นความส�ำคัญไป
ที่การปฏิบัติงานของ เอไอ ที่จะท�ำให้ประชาชนได้รับสิทธิดังที่ระบุไว้ในปฏิญญา
คุณค่าหลัก
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ด้วยการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและปราศจากอคติ  
• การรวมพลังสากล (International solidarity)
เอไอ จึงสามารถหลุดพ้นจากค�ำโต้แย้งของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งมักจะพยายามกล่าว
สิทธิมนุษยชนไม่ได้เป็นเรื่องของประเทศหนึ่งประเทศใด การจัดตั้งเอไอ หาว่าเอไอ วิพากษ์วจิ ารณ์พวกเขาสืบเนือ่ งจากอคติทางการเมือง มากกว่าประเด็น
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสากล ไม่ได้ หรือสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เอไอ จึงสามารถสร้างความ
เป็นความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหนึง่ สมาชิกของ เอไอ มาจากวัฒนธรรม เข้มแข็งให้แก่จุดยืนของตนและความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยในสายตาของชุมชน
และภูมหิ ลังทีห่ ลากหลาย ท�ำงานประสานซึง่ กันและกันกับกับผูถ้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน และประชาคมระหว่างประเทศได้
และกับขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก
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• รณรงค์เพื่อนักโทษทางการเมืองในพม่า
• รณรงค์เพื่อบุคคลที่อยู่ในความเสี่ยง
• รณรงค์ในประเด็นความรับผิดชอบของบรรษัท

• ความเป็นประชาธิปไตยและการเคารพซึ่ง
กันและกัน (Democracy and mutual respect)

เอไอ เป็นองค์กรประชาธิปไตยและบริหาร
ภายในกันเอง ซึง่ หมายถึงว่าสมาชิกเป็นผูต้ ดั สินใจและ
ผ่านการลงมติในที่ประชุมใหญ่สามัญในยุทธศาสตร์
และประเด็นส�าหรับการด�าเนินงาน
การด�าเนินงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย
• รณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต
• สิทธิมนุษยชนศึกษาในประเด็นสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น

- เอไอ ประเทศไทย ส่งเสริมให้มีความหลากหลายใน
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็น เพศสภาพ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
ประเภทสมาชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อาชีพ ประสบการณ์ ทักษะ ความสนใจ รวมทัง้ ภูมภิ าค
ประเทศไทย
ที่อยู่อาศัย
1. สมาชิก (Members ) ผู้ที่ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์ - กลุม่ เอไอ ประเทศไทย และ เครือข่าย เอไอ ประเทศไทย
อักษรในการสมัครเป็นสมาชิก
ต้องได้รบั การรับรองโดยคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ
2. นักกิจกรรม (Activists) ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจัดขึ้น หรือริเริ่มจัด สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
กิจกรรมเองไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษา • มีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�าเนินการของ
หรือกิจกรรมรณรงค์ตามยุทธศาสตร์และการด�าเนินงาน เอไอ ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
• มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ เอไอ ประเทศไทยได้
3. กลุ่ม เอไอ ประเทศไทย (AITh Groups )
จัดให้มีขึ้นแก่สมาชิก
• ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปที่อยู่ในพื้นที่ • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของ เอไอ ประเทศไทย
เดียวกัน หรือสาขาอาชีพเดียวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นและมี • สมาชิกมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง
การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการต่าง ๆ ของ
• มีแนวทางการท�างานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม เอไอ ประเทศไทยและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ใน
สิทธิมนุษยชนศึกษาหรือกิจกรรมรณรงค์ตามยุทธศาสตร์ ที่ประชุมใหญ่ได้คนละ 1 คะแนนเสียง
และการด�าเนินงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล • มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิก
• รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
ทัง้ หมดท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้จดั ประชุม
• หาเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรม
ใหญ่วิสามัญได้
4. เครือข่าย เอไอ ประเทศไทย (AITh Network)
• มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หลักการ
• ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปที่สนใจใน วิธกี าร ธรรมนูญ และระเบียบปฏิบตั ขิ อง เอไอ ประเทศไทย
ประเด็นสิทธิมนุษยชนเดียวกันจัดตัง้ กลุม่ ขึน้ และมีการ โดยเคร่งครัด
แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
• มีหน้าที่เข้าร่วม ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
• มีแนวทางการท�างานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ด�าเนินกิจการต่าง ๆ ของ เอไอ ประเทศไทย
สิทธิมนุษยชนศึกษาหรือกิจกรรมรณรงค์ตามยุทธศาสตร์ • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของ เอไอ ประเทศไทย
และการด�าเนินงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
• รับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
• หาเงินทุนเพื่อจัดกิจกรรม

การท�างานในประเทศตนเอง

WORK ON

OWN COUNTRY
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีหลักเกณฑ์จ�ากัดการรณรงค์ของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศตนเอง โดยมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง หลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกน�ามาใช้
เพือ่ ประกันว่าแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลจะท�างานอย่างเป็นอิสระและไม่ลา� เอียง และเพือ่ แสดงออก
ถึงเจตจ�านงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักความเป็นเอกภาพในระดับสากล หลักเกณฑ์เหล่านีไ้ ด้รบั การพัฒนา
ขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่า การที่หน่วยงานประเทศแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ตนเอง จะท�าให้เกิด
ความยากล�าบากและอาจถูกมองว่าล�าเอียงได้ เมือ่ เทียบกับการท�างานในประเด็นของต่างประเทศ
อีกเหตุผลส�าคัญอย่างหนึ่งของหลักเกณฑ์นี้ก็เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสมาชิกเราเอง

ก่อนปี 2544 สมาชิกสามารถ

* หมายเหตุ

• จัดโครงการให้ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและในชุมชน
• ล็อบบี้รัฐบาลเพื่อแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
• รณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหารในประเทศตนเอง
• รณรงค์ให้รัฐบาลให้สัตยาบันรับรองสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนสากล
• แปล จัดเก็บ และเผยแพร่เอกสารสากลของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลทีเ่ กีย่ วข้องกับทุกประเทศ
ในโลก รวมทั้งประเทศตนเอง

• ด�าเนินการเพือ่ ป้องกันไม่ให้สง่ ตัวผูข้ อลีภ้ ยั และผูล้ ภี้ ยั กลับไปยัง
ประเทศทีอ่ าจมีความเสีย่ งว่าจะตกเป็นเหยือ่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
• แสดงจุดยืนคัดค้านการส่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ต�ารวจ และความ
มัน่ คงไปยังประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งว่าจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
(โปรดดูหัวข้อการส่งเจ้าหน้าที่ทหาร ความมั่นคงและต�ารวจ)

ในทีป่ ระชุมใหญ่ระดับนานาชาติ (International Council
Meeting) ปี 2544 มีมติให้แต่ละส�านักงานอาจท�างาน
ในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเอง
ได้ในกรณีที่

• คณะกรรมการส�านักงานมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกส�านักงาน
และตัดสินใจให้ด�าเนินงานโดยสอดคล้องกับกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายในส�านักงานนั้น ๆ
• เป็นกิจกรรมที่ท�าโดยเป็นผลมาจากข้อมูลการวิจัยและเอกสาร
ที่ผ่านการรับรองของส�านักงานเลขาธิการสากล
• เป็นงานทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตยุทธศาสตร์ประเทศระดับสากล รวมทัง้
การจัดท�ายุทธศาสตร์ของประเทศนั้น และอยู่ในขอบเขตความ
ตกลงทีเ่ หมาะสมระหว่างส�านักงานกับคณะกรรมการบริหารสากล
(International Executive Committee - IEC)
• ส�านักงานทีท่ า� งานดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการท�างาน
ควบคู่ไปกับการท�างานเพื่อรณรงค์ประเด็นการละเมิดสิทธิใน
ลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ

ประชุมสามัญประจ�ำปี
ประชุมส�ำคัญที่สมาชิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย ไม่ควรพลาด!
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2554 เมือ่ วันเสาร์
ที่ 23 เมษายน 2554  ณ ส�ำนักกลางนักเรียนคริสเตียน
สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีสมาชิก
เข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 55 คน
โดยมีนายสมชาย  หอมลออ ประธานกรรมการ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย เป็นประธาน
ที่ประชุม

วาระส�ำคัญในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2554 นี้คือการรับรองรายงานการ
ประชุมปี 2553 รายการกิจกรรม และรายงานการเงินปี 2553 การด�ำเนินงานและงบประมาณ
ปี 2554 การแก้ไขธรรมนูญ/ข้อบังคับของสมาคมฯ และการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารของ
เอไอ ประเทศไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์
ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “บทบาทและการมีสว่ น
ร่วมของภาคประชาชน ในสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปัจจุบัน” มีเนื้อหาส�ำคัญคือ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ในเรื่อง   
สิทธิมนุษยชนระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐบาล เน้นย�้ำถึงหลักการสิทธิมนุษยชนที        ่
ทุกคนต่างพึงมีเท่าเทียมกัน รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบันว่านั่นคือ
กระแสประชาธิปไตยที่สังคมไทยก�ำลังเรียกร้อง และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ซึ่งยังคงเป็น         
ปมขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงที่สดใส
และเปี่ยมด้วยพลัง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เชื่อว่า ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
ในปี (2553) ทีผ่ า่ นมานัน้ มาจากพลัง การสนับสนุนและความเป็นหนึง่ เดียวกันของ
สมาชิก นักกิจกรรม ผู้สนับสนุน อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์งานอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถและความทุ่มเทท�ำให้ภารกิจขององค์กรมีความก้าวหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
มีสมาชิก 684 คน นักกิจกรรม (ผู้ร่วมลงนามใน petition ต่างๆ ) 2,547 คน                 
ผู้สนับสนุน (บริจาค) 1 กลุ่ม กลุ่มเอไอ ประเทศไทย 12 กลุ่ม นักศึกษาฝึกงานและ
อาสาสมัครประจ�ำส�ำนักงาน 11 คน และอาสาสมัครส�ำหรับกิจกรรมรณรงค์ 27 คน

ความส�ำเร็จที่ได้รับ
ด้านการบริหารและจัดการ

• ร่างระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการ รายละเอียดหน้าที่ของกรรมการได้ถูก
พัฒนาให้มีความชัดเจนขึ้น
• มีการจัดปฐมนิเทศและจัดอบรมให้กับคณะกรรมการเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยว
กับบทบาทหน้าที่ในการบริหารและได้จัดท�ำคู่มือปฐมนิเทศส�ำหรับคณะกรรมการ
• มีระบบที่ดีขึ้นในกระบวนการส่งผ่านภารกิจจากคณะกรรมการชุดเก่าไปยังคณะ
กรรมการชุดใหม่

• รายงานสถานะการเงินประจ�ำเดือนและประจ�ำไตรมาสได้ถกู จัดท�ำขึน้ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบุคลากรและการเงิน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
อาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงานได้ถูกจัดท�ำขึ้นและน�ำมาปฏิบัติใช้

ความเติบโตของสมาชิก

• พัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร
• พัฒนาร่างระเบียบการปฏิบัติส�ำหรับสมาชิก/นักกิจกรรม
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
• พัฒนาคู่มือสมาชิก
• จ�ำนวนสมาชิกและนักกิจกรรมจากต่างสาขาอาชีพมีเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและ
คุณภาพ
• สมาชิกให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงร่วมลงมือปฏิบัติการรณรงค์
• มีการประเมินผลในทุกกิจกรรม
• สื่อสารสม�่ำเสมอระหว่างส�ำนักงานกับสมาชิก เครือข่าย สื่อมวลชน ในเรื่อง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและกิจกรรมของเอไอ ประเทศไทย
• สื่อต่างๆ ขององค์กรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย เช่น
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ ยูทูบ เป็นต้น
• สมาชิกและสาธารณชนรับรู้และมีความเข้าใจมากขึ้นในจุดยืนและการท�ำงาน
ขององค์กร
• มีการส�ำรวจความคิดเห็นของสมาชิกในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของสมาชิกและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร” โดยท�ำการส�ำรวจผ่านโทรศัพท์และระบบ
ออนไลน์ มีสมาชิกจ�ำนวน 196 คน ร่วมท�ำแบบส�ำรวจนี้ ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจ
น�ำไปพัฒนางานด้านสมาชิกและการท�ำงานอื่นๆ ขององค์กร
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ภาพรวม และการก้าวไปข้างหน้าของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

ประจ�ำปี 2554

ในปี 2554 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 50
ซึง่ มีการจัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกันขึน้ ทัว่ โลกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลอง และรณรงค์ให้
สมาชิ ก ออกไปเผยแพร่ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู ้ ม ากขึ้ น                               
เอไอ ประเทศไทย ได้จดั กิจกรรมคอนเสิรต์ ระดมทุน ในวันที่ 28 พฤษภาคม
โดยได้รับความร่วมมือจาก ศุ บุญเลี้ยง รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วน�ำไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาส�ำหรับเยาวชนในสถานพินิจ
นอกจากนั้นตลอดทั้งปีจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 50 ปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อาทิ นิทรรศการโปสเตอร์
เคลือ่ นที่ ประกวดสุนทรพจน์สทิ ธิมนุษยชน (human rights speech) เป็นต้น

และในวันสิทธิมนุษยชนสากลวันที่ 10 ธันวาคม เอไอ ประเทศไทย
จะจัดกิจกรรมเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองวันสิทธิมนุษยชนสากลและในโอกาสครบรอบ
50 ปีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ในหัวข้อ “ส่องแสงแห่งสิทธิมนุษยชน     
(Shine A Light)” โดยวันจัดกิจกรรมอาจไม่ใช่วนั ที่ 10 เนือ่ งจากเป็นเทศกาลทีม่ ี
วันหยุดยาว ทัง้ นีจ้ ะแจ้งก�ำหนดวันจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สมาชิกได้ทราบอีก
ครั้ง
ปลายปี 2554 นี้ เอไอ ประเทศไทย จะเสนอขอรับสถานะองค์กร
เป็น โครงสร้าง (Structure) อย่างเป็นทางการ ต่อส�ำนักเลขาธิการ                    
กรุงลอนดอน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งขององค์กรทั้งด้านงบประมาณ การน�ำ
เสนอและการตัดสินใจในการท�ำงานจากประเทศไทย ซึง่ ต้องได้รบั ความร่วมมือ
จากสมาชิก และกรรมการอย่างมาก เอไอ ประเทศไทยต้องส่งเรื่องเพื่อให้
ประเมินการเป็นโครงสร้างอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคม 2554 และ
จะมีการประเมินภายในเดือนพฤศจิกายน จึงขอความร่วมมือล่วงหน้าไว้     
ณ โอกาสนี้

เอไอ ประเทศไทย ท�ำกิจกรรมรณรงค์ โดยเน้นย�ำ้ ใน 4 ประเด็นหลัก
1. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression)           
2. รณรงค์เพื่อยุติโทษประหารชีวิต (Abolish the Death Penalty)
3. รณรงค์ให้บริษัทน�้ำมันเชลล์แสดงความรับผิดชอบต่อการละเมิด             
สิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในลุ่มน�้ำไนเจอร์ ประเทศไนจีเรีย
4. รณรงค์ปลดปล่อยนักโทษการเมืองในประเทศพม่า

การเลือกตั้ง

เหรัญญิก และ กรรมการ
แทนกรรมการที่หมดวาระ
มีผสู้ มัครเข้าเป็นเหรัญญิกของ เอไอ ประเทศไทย จ�ำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้
1. คุณ พิม พ์ใจ  พิม พ์ใจชน (24 เสียง รับรองผูส้ มัครเหรัญญิก)

คณะกรรมการประจ�ำปี 2554

มีผู้สมัครเข้าเป็นคณะกรรมของ เอไอ ประเทศไทย จ�ำนวน 5 ท่าน
ดังต่อไปนี้
1. คุณโมฮัมหมัด  นาซิม    (ได้คะแนนเสียง4)
2. คุณกฤติกา  โภคากร   
(ได้คะแนนเสียง 8)
3. คุณชื่นสุข  อาศัยธรรมกุล (ได้คะแนนเสียง 13)
4. คุณอาเหม็ด  รูมี่ เอบิด     (ได้คะแนนเสียง 7)
5. คุณพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ    (ได้คะแนนเสียง 13)

1.  คุณสมชาย   หอมลออ    ประธานกรรมการ
/ นายกสมาคม
2. คุณขวัญระวี  วังอุดม     กรรมการ
3. คุณชื่นสุข  อาศัยธรรมกุล    กรรมการ
4. คุณพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ กรรมการ
5. คุณพิมพ์ใจ  พิมพ์ใจชน    เหรัญญิก

ในการออกเสียงเลือกตั้งมีบัตรเสีย 2 ใบ และงดออกเสียง 3 ใบ
ที่ประชุมรับรองให้มีการเลือกคณะกรรมการเพิ่มเติม อีกจ�ำนวน 3 ท่าน
(รวมเหรัญญิก) จากผลคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่รับเลือกคือ
1. คุณพิมพ์ใจ  พิมพ์ใจชน - เหรัญญิก
2. คุณชื่นสุข  อาศัยธรรมกุล - กรรมการ
3. คุณพรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ - กรรมการ

คณะกรรมกำร

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล
ต�าแหน่ง : กรรมการ

สมชาย
หอมลออ

ต�าแหน่ง :
ประธานกรรมการ
เมื่อเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นนักกิจกรรม และยังคงต่อเนื่องจน
จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพทนายความ
ตามที่ได้เรียนมา
เป็นนักกิจกรรมในสมัย 14 ตุลาคม 2516 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “สภาหน้าโดม”
ที่กลายเป็นแกนน�าส�าคัญของการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องรัฐธรรมนูญและ
ขับไล่จอมพลถนอม-ประภาส-ณรงค์ จนเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นแกนน�าใน
ขบวนประท้วงขับไล่จอมพลถนอมที่บวชเณรเข้ามาในคืนวันที่ 5 ตุลาคม 2519 ต่อเนื่อง
ถึงรุ่งเช้า 6 ตุลาคม 2519 กระทั่ง รัฐบาลสั่งทหาร ต�ารวจ ล้อมปราบด้วยระเบิด ปืนกล
กราดยิ่งใส่นิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างป่าเถื่อนโหด
ร้าย เขาถูกรุมท�าร้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์
ในปี พ.ศ.2531 เดินทางดูงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย เป็นเวลา
6 เดือนในฮ่องกง ฟิลิปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ศรีลังกาและอินเดีย และในปี
พ.ศ.2532 ฝึกอบรมและฝึกงานด้านสิทธิมนุษยชน 1 ปี ที่ Cambodian Documentation
Commission, Columbia University, นครนิวยอร์ค และที่ Human Rights Watch
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญา
โท หลักสูตรนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตรปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือ่ การปรองดอง
แห่งชาติ (คอป) , คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมายและด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ต�าแหน่ง : กรรมการ

“ช่วงปี 2546 – 2551 ขณะที่ดิฉันก�าลังศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรสตรีศกึ ษาอยูน่ นั้ ดิฉนั ได้ทา� งานในฐานะผูป้ ระสานงานโครงการกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น คณะท�างานส่งเสริมมิติหญิง
ชายในการพัฒนา แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง และแอ็คชั่นเอด
ประเทศไทย ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และองค์กร
เพื่อนร่วมงานในการสร้างความเข้าใจประเด็นเพศ-สภาพและมิติหญิงชาย
รวมถึงการผลักดันให้แนวคิดมิติหญิงชายและสิทธิผู้หญิงเป็นประเด็นหลัก
ในการท�างาน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการรณรงค์เชิงนโยบายและ
กฎหมาย พร้อมกันนั้นก็ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในการด�าเนินงานด้วย
ตลอดช่วงเวลานั้น ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ อันมีหัวข้อเกี่ยวกับด้าน
การพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการ มิติหญิงชายในการพัฒนา สิทธิ
ผูห้ ญิง ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งได้มีโอกาสเป็นตัวแทนองค์กรผู้หญิงในการน�า
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการอนุสญ
ั ญาผูห้ ญิง(CEDAW Committee) ทีส่ า� นักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติดว้ ย
ตั้งแต่ปี 2552 มาจนถึงปจจุบัน ดิฉันได้ปรับบทบาทมาท�างาน
เป็นนักวิจัยอิสระ แต่ยังคงให้ความส�าคัญต่อประเด็นเพศสภาพ สิทธิผู้หญิง
และเพศวิถี โดยเฉพาะประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและการคุกคามทางเพศ
นอกจากนัน้ ดิฉนั ก�าลังสนใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพตนเองในเรือ่ ง “การเปลีย่ น
ผ่านความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ” ด้วยมีความตั้งใจที่จะท�างาน
เป็นผู้สร้างสันติภาพ”

ปี 2548 ท�างานเป็นนักสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนทีไ่ ม่แสวงผลก�าไร ท�าหน้าทีป่ ระสานงานด้านกิจกรรมต่างๆโดย
ได้รบั ความร่วมมือจากพันธมิตร เช่น สภาทนายความแห่งประเทศไทย , มูลนิธอิ าสา
สมัครเพื่อสังคม, ศูนย์ทนายความมุสลิมและคณะท�างานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
อีกทั้งร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและปกป้อง
กลุ่มคนชายขอบในประเทศไทย เช่น กลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติ
ตั้งแต่มิถุนายน 2549 – มีนาคม 2551 เป็นผู้ประสานงานโครงการยุติธรรมเพื่อ
สันติภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความขัดแย้งและการเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
ตั้งแต่ มีนาคม 2551 ท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
และเป็นผู้ประสานโครงการเข้าถึงความยุติธรรมและความคุ้มครองตามกฎหมาย
ยังคงท�างานเป็นปากเป็นเสียงให้กบั ผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ของการละเมิด และท�างานใกล้
ชิดกับชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ให้รฐั ท�างานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบมากขึน้
เปาหมายส่วนตัว คือ ต้องการเรียนให้จบปริญญาทางด้านกฎหมายเพราะมี
ประสบการณ์ในการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและท�างานด้านนีม้ า เพือ่ เป็นทนายความ
ปกป้องผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ

ขวัญระวี วังอุดม
ต�าแหน่ง : กรรมการ

2549-2551 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
2551-2553 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ที่Institute of Social Studies (ISS) กรุง
เฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนสิทธิมนุษยชนที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และเป็นอาสา
สมัครให้กับศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับกระทบจากการสลายชุมนุม เมษา-พฤษภา 2553
นอกจากนั้นยังเป็นกรรมการบริหารแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยสาเหตุที่สมัครมาเป็น
กรรมการเนื่องจากขณะท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรณรงค์ขององค์กร ได้พบเห็นปัญหาในการบริหารงานขององค์กร
ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนและกิจกรรมขององค์กรโดยรวม แต่ยังหมายถึงพันธะความรับผิดชอบที่องค์กร
พึงมีต่อสมาชิกและสังคม จึงมีความตั้งใจที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
เช่น สร้างกลไกการร้องเรียนภายในองค์กร เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความเป็นธรรมและความ
โปร่งใสในการท�างานขององค์กร

พิมพ์ใจ พิมพ์ใจชน
ต�าแหน่ง : เหรัญญิก

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การท�างาน
ปัจจุบัน
บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ�ากัด
2552-2553
บริษัทธนชาติ ประกันภัย จ�ากัด
2548-2551
มูลนิธิความหวังของชาวไทย
“เป็นสมาชิกเอไอ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเคย
เป็นกรรมการอยู่ 4 ปี ระหว่างที่เป็นกรรมการได้เข้าร่วมประชุมอย่าง
สม�่าเสมอและเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ที่มีความเข้มแข็งทั้งตัวองค์กรและ
สมาชิก และสร้างกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถส่งผลถึงการ
เติบโตด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”

จุบแจง วิบูลย์อาตย์
ต�าแหน่ง : : ผู้ช่วยส�านักงาน

เป็นคนจังหวัดนนนทบุรี เริ่มท�างานตั้งแต่อายุ 14 ปี อยู่ที่ท่าน�้านนทบุรี เริ่มจากการเป็น
สาวโรงงานเครือ่ งส�าอาง พอมีลกู ก็เลยต้องออกมาเลีย้ งลูกเพราะไม่มญ
ี าติให้ฝากเลีย้ งและอยากเลีย้ ง
ลูกด้วยตัวเอง ลูกชายน่ารักชื่อ คิว พอลูกโตได้ 2 ขวบก็ ได้ท�างานเป็นแม่บ้านบริษัทออแกไนช์เซอร์
พอบริษัทปิดลง ก็เดินเข้ามาถามที่ออฟฟิศเอไอ ประเทศไทยว่า “ต้องการแม่บ้านไหม” ท�าเป็นงาน
พิเศษ เป็นแม่บ้านชั่วคราวอยู่ 3 ปี หลังจากนั้นจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของเอไอ ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า6 ปี รู้สึกมีความสุขและสนุกกับงานที่ท�าทุกวัน ยิ่งถ้ามีกิจกรรมได้ออกไปพบผู้คน เป็น
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ดี ถ้าช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมก็จะพาลูกเข้าร่วมกิจกรรมของเอไอ ประเทศไทย
ด้วยเพื่อให้ลูกได้ประสบการณ์และฝึกการท�างานเพื่อคนอื่น

เจ้ำหน้ำที่

ปริญญา บุญฤทธิฤ์ ทัยกุล
ต�าแหน่ง : ผู้อ�านวยการ

การศึกษา : การศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (นักบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การศึกษาระดับปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชน , สถาบันสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การท�างาน

ฝกงาน

1. ในฐานะเป็นนักศึกษาฝึกงานของ Pax Romana เข้าร่วมประชุม
ปีที่ 57 คณะกรรมการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
(12 มีนาคม - 27 เมษายน, 2001 เจนีวา , สวิสเซอร์แลนด์ )
2. ในฐานะเป็นนักศึกษาฝึกงานของ Pax Romana เข้าร่วมประชุม
ปีที่ 55 ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
( 28 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2003 เจนีวา , สวิตเซอร์แลนด์)

นักเรียนกิจกรรมในช่วงมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย
• ประธานนักเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
• ผูป้ ระสานงานโครงการพิเศษ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
• ผู้ประสานงานโครงการสึนามิ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
• เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ / เลขานุการผูอ้ า� นวยการภูมภิ าคเอเชีย แอ็คชัน่ เอดส�านักงานภูมภิ าคเอเชีย
• ผู้ช่วยโครงการ , Asian Regional Resources Center for Human Rights Education
(ARRC)
• เจ้าหน้าที่ส�านักงาน Focus on the Global South
• ผู้ประสานงาน องค์กรนักศึกษาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เนาวรัตน์ เสือสอาด

ต�าแหน่ง : ผู้จัดการส�านักงาน

ตฤณ
ขุมทรัพย์

ต�าแหน่ง :
ผู้ประสานงาน
ฝ่ายสิทธิ
มนุษยชนศึกษา
เริ่มท�างานกับเอไอ ประเทศไทย เมื่อปี 2549 ในต�าแหน่งผู้จัดการ
ส�านักงานจนถึงปัจจุบัน ชีวิตการท�างานอยู่บนเส้นทางสายพัฒนาและสิทธิ
มาตลอดกว่า 10 ปี เริ่มจากท�างานที่มูลนิธิเด็กเมื่อครั้งเรียนจบ เรียนรู้งาน
เพียงระยะสั้น ๆ ก็กระโจนเข้าสู่แวดวงสิทธิแรงงาน ที่โครงการรณรงค์เพื่อ
แรงงานไทย (Thai Labour Campaign) เรียนรูแ้ ละพบเห็นชีวติ คนงานมากมาย
กว่า 6 ปี ก่อนจะย้ายมาปักหลักที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
“การท�างานสายพัฒนาและสิทธิทา� ให้เรียนรูท้ จี่ ะเข้าใจคนอืน่ มาก
ขึ้น ท�าให้เราพร้อมจะที่ปรับตัวและมองเห็นคุณค่าของกันและกัน โดยส่วน
ตัวเชือ่ เหลือเกินว่าหากเรามองและปฏิบตั กิ บั ทุกคนเหมือนกับว่าเขาเป็นญาติ
ของเรา เป็นพีน่ อ้ งเรา เป็นคนทีเ่ รารัก เราก็จะรูจ้ กั ให้อภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบ
และพร้อมที่จะช่วยเหลือและเคารพซึ่งกันและกัน”

ท�าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานสิทธิมนุษยชนศึกษาให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ประเทศไทย ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม ใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ (popular communication) เพื่อแลกเปลี่ยนมุม
มองในมิตติ า่ งๆ ภายใต้หลักการแห่งสิทธิมนุษยชนให้กบั กลุม่ ต่างๆ ในสังคมไทย เช่น
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ชาวบ้าน กลุม่ นักกิจกรรม และสมาชิกเอไอ ประเทศไทย
ก่อนเข้าร่วมทีมเอไอ ประเทศไทย ท�างานอิสระ เป็นวิทยากรและครูสอน
ละครเพือ่ การพัฒนา (Sociodrama) ให้กบั เยาวชนทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม กลุม่
คนผู้ตกอยู่ในความเสี่ยง เช่น เด็กเร่ร่อน ผู้ได้รับเชื้อ HIV/AIDS กลุ่มคนที่อยู่ในค่าย
ผู้อพยพ เป็นต้น และมีความสามารถในการออกแบบมัลติมีเดีย สิ่งพิมพ์ และการจัด
กิจกรรมรณรงค์ทั้งระยะสั้นและยาว
เคยร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
ในประเด็น ยุติการค้ามนุษย์ การสร้างวินัยเชิงบวก HIV/AIDS อนามัยเจริญพันธุ์
สิทธิเด็ก แรงงานเด็ก สิทธิกลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูง

ต�ำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนา
สมาชิกและเครือข่าย

ปริญญาตรีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2546 -2547 หัวหน้าฝ่ายขาย โปรแกรมทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ
2548-2553 เจ้าหน้าที่ธุรการ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย การก้าวข้ามจากภาคธุรกิจมาสู่การ
ท�ำงานในแวดวงพัฒนาสังคมครัง้ นี้ ได้รบั ประสบการณ์มากมาย การท�ำงานทีไ่ ม่ใช่แค่หวังผล
ก�ำไร การท�ำงานที่ต้องระดมความคิด รับฟัง แลกเปลี่ยน การท�ำงานที่ต้องใช้ทั้งก�ำลังใจและ
ก�ำลังกาย การได้ท�ำงานกับคนที่แตกต่างท�ำให้เราก็แตกต่างเช่นกัน
1 กันยายน 2553-ปัจจุบัน ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย แอมเนสตี้                
อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย “...เคยสงสัยว่าทีเ่ ราท�ำในบางครัง้ ไปละเมิดสิทธิใครหรือเปล่า
และเราเองในบางครั้งได้โดนละเมิดสิทธิบ้างหรือเปล่า”
“การละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงยังไม่เกิดกับเรา ไม่ใช่ปญ
ั หาเรา แต่ถา้ ไม่ชว่ ย
กันวันนี้ สักวันมันต้องมาถึงเราแน่”

สุธารี วรรณศิริ

ต�ำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝ่ายรณรงค์
“ดิฉันเคยร่วมงานและเป็นอาสาสมัครเอไอ มาตั้งแต่สมัยเรียนจบ
จากรั้วมหาวิทยาลัย“ ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของดิฉันเริ่มขึ้นเมื่อสมัยที่
เรียนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย จากการเข้าเยีย่ มชมบ้านเมตตาเพือ่ พูดคุยและสัมภาษณ์
เยาวชนที่นั่น ท�ำให้ตนเองเริ่มตั้งค�ำถามกับความไม่เป็นธรรมและความไม่เท่า
เทียมในสังคม ความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเรานั้นไม่ได้เกิด
จากความร้ายกาจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาชญากร หากแต่เกิดจากโครงสร้างของ
สังคมไทยทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างชนชัน้ สูงมาก ความยากจน โอกาสทางการ
ศึกษา         การท�ำงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองที่ไม่เท่า
เทียมกันก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ การส่งเสริมความเท่าเทียมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนของสมาชิกทุกคนในสังคมจึงน่าจะเป็นทางออกให้กบั ปัญหาเหล่า
นี้ สิทธิมนุษยชนจึงมิใช่การบริจาคเงินหรือสิง่ ของเพือ่ การสงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาส
แต่เป็นวิธีการมองโลกและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพในฐานะที่เขา
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันเรา แม้ว่าเขาจะมีอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือแนวคิดทางการเมืองแตกต่างจากเราก็ตาม”

ปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับหนึง่ คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโททุนอีราสมุ
สมุนดุส (Erasmus Mundus) ด้าน
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จาก Goteborg         
University ประเทศสวี เ ดน,                       
Roehampton University ประเทศ
อังกฤษและ University of Tromso
ประเทศนอร์เวย์

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552  เจ้าหน้าที่โปรแกรม มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย
2549  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสมาชิก เอไอ ประเทศไทย

ผกามาส ค�ำฉ�่ำ
(ฝน)

ช่วงเวลาเป็นอาสาสมัคร : พฤษภาคม 2553-ปัจจุบัน
จบจากคณะศึกษาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ตอนอยูม่ หาวิทยาลัยก็ทำ� กิจกรรม
ประเภทออกค่ายอนุรักษ์ เดินป่า เที่ยวเขา ชอบธรรมชาติและการเดินทาง     
ชอบตั้งค�ำถาม เป็นคนประเภทมีปัญหาเยอะ คิดเยอะ แต่จะเลือกมองแง่ดี
ของคนอื่นเท่านั้น เพราะคิดว่าตัวเองก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน
ปี 2547 เริม่ ต้นการท�ำงานด้วยการเป็นอาสาสมัครสึนามิกบั มูลนิธิ
เด็ก อยูพ่ งั งาปีกว่าจนทุกอย่างเริม่ เข้าทีแ่ ละโครงการปิดลงก็กลับมาอยูก่ รุงเทพฯ
ปี 2549 ท�ำงานกับองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ในต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการสึนามิ ได้เรียนรู้การท�ำงานที่มากขึ้นและความ
คิดที่โตขึ้น มีความสุขและความทรงจ�ำที่ดีกับที่นี่
ปี 2551 ท�ำงานกับมูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคมในฐานะผูป้ ระสาน
งาน ท�ำงานที่ไม่ต่างจากเดิมแต่ต้องใช้ใจที่ใหญ่และกว้างมากกับการท�ำงาน
มีค�ำถามเรื่ององค์รวมกับแยกส่วน ตลอดเวลา
ปัจจุบนั ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยและอาสาสมัครอย่างเหนียวแน่น
กับเอไอ ประเทศไทย ด้วยความคิดว่า
“เขาคงไม่มีใครช่วยแล้วจริงๆ” เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง
ที่ช่วยไม่ได้ ต้องใช้ความเข้าใจ คิดว่างานที่ท�ำ คงท�ำให้คนเข้าใจขึ้นบ้าง
ไม่มากก็น้อย”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ป็นขบวนการ
ที่มีพื้นฐานจากอาสาสมัคร หากไม่มีบุคคลที่มีความ
กระตือรือร้น และอุทิศตัวท�ำงานให้กับขบวนการแล้ว
คงเป็นการยากที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคคลที่มี
แนวความคิด เช่นเดียวกันเป็นสิ่งส�ำคัญ!

STAFF

สินีนาฏ เมืองหนู

อาสาสมัคร/
นักศึกษำฝกงำน
ศิรดา
เขมานิฏฐาไท
(หนิง)

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน :
พฤศจิกายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554
ช่วงเวลาเป็นอาสาสมัคร :
มีนาคม 2554-ปัจจุบัน
แรกเริม่ ทีเ่ ข้ามาฝึกงาน จริงๆ อยากจะเน้น
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในพม่าตามที่สนใจ แต่เมื่อได้
เข้ามาสัมผัสงานจริงก็ท�าให้ได้เข้าใจมุมมองเรื่อง
สิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางมากขึน้ ในช่วงทีฝ่ กึ งาน
ได้ช่วยงานพี่ๆ หลายอย่าง ทั้งการจัดงานเสวนาผ่าน
กิจกรรม Light Up Night การออกบูธกิจกรรมนอก
สถานที่ การแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่ และอีกมากมาย
ทีส่ า� คัญยังได้เป็นหนึง่ ในกองบรรณาธิการของจดหมาย
ข่าวเอไอ ประเทศไทย “Freedom” ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ มี าก
ที่พี่ๆ ได้เปิดโอกาสให้เราลงมือท�าเอง
สิง่ ทีน่ า่ ประทับใจมาก นอกจากการท�างาน
อย่างเต็มที่ของทั้งพี่ๆ เจ้าหน้าที่และเครือข่ายทุกคน
แล้ว ก็ยังรวมถึงความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่าง

การได้ร่วมงาน ซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงคนในเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงคนภายนอก ท�าให้เราได้ท�าความรู้จกั กับคน
หลากหลายรูปแบบทีน่ า่ สนใจ หลังจากจบการฝึกงาน
แล้วก็ยงั คงร่วมกิจกรรมของเอไอ ประเทศไทย ซึง่ มีอกี
กิจกรรมหนึ่งที่ประทับใจมากคือ การประชุมกลุ่มแลก
เปลีย่ นเยาวชนไทย-พม่า และการจัดค่ายอบรมนักข่าว
พลเมืองสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนเมษายน 2554
แรงบันดาลใจทีไ่ ด้จากการท�างานทีน่ ี่ ท�าให้
เราได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มากยิ่งขึ้น และท�าให้มีความสนใจในการท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชนและท�าให้มั่นใจในความตั้งใจจริงของ
องค์กรพัฒนาเอกชนไทยเช่นกัน ซึง่ ในขณะนีก้ ไ็ ด้ทา� งาน
อยู่ที่มูลนิธิศักยภาพชุมชน โดยที่ยังคงติดต่อและร่วม
งานกับพีๆ่ จากเอไอ ประเทศไทย เสมอๆ ต้องขอขอบคุณ
ช่วงเวลาการฝึกงานที่มีคุณค่ามากมาย

นวพร ศุภวิทย์กุล

(ตุกตา)

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน : มกราคม-สิงหาคม 2554
ช่วงเวลาเป็นอาสาสมัคร : กันยายน 2554-ปัจจุบัน
การมีโอกาสได้ฝึกงานที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เป็นสิ่งท้าทายและเป็นช่วงเวลาที่มี
ความหมายมาก ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนทีได้ฝึกงาน ฉันได้รับแรงสนับสนุนจากพี่ๆ และเพื่อนร่วมงานที่มาก
ความสามารถ การท�างานเพือ่ ผูอ้ นื่ ท�าให้ฉนั ได้เปิดโลก เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และได้พบปะกับผูค้ นทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจทีห่ ลาก
หลาย ความเชื่อมั่นคือสิ่งที่คนรอบข้างและงานของแอมเนสตี้ได้มอบหมายให้ฉันได้รับผิดชอบ
ความริเริ่มของฉันมีค่ามากขึ้นเมื่อเปลี่ยนเป็นการปฎิบัติ นั่นคือหน้าที่ที่ฉันภูมิใจ ฉันเลือกที่จะท�าสิ่ง
เล็กๆ เท่าทีค่ วามสามารถของฉันเอือ้ อ�านวยเพือ่ ผูอ้ นื่ แม้วา่ ระยะเวลาของการฝึกงานได้สนิ้ สุดลงแล้ว ความปรารถนา
ดีตอ่ ผูอ้ นื่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มวี นั หมดอายุ จงมีอดุ มการณ์ แต่จงลงมือท�าบนพืน้ ฐานของความเป็นจริง คือสิง่ ทีส่ า� คัญ
ที่ฉันได้เรียนรู้จากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ฉันเชื่อมาตลอดว่าฉันไม่ใช่คนที่มีความสามารถพิเศษหรือดีเด่นกว่าคนอื่น ความรู้ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและประสบการณ์ในชีวิตอาจเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของฉัน แต่ฉันก็เชื่อว่าถ้าหากเรามีความมุ่งมั่น เรา
จะสามารถดึงอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ออกมาเพื่อสร้างสรรสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นได้ คนเราแตกต่างกัน เราไม่จ�าเป็นต้องให้
เช่นเดียวกับสิง่ ทีค่ นอืน่ ให้ แม้แต่ทศิ ทางหรือขนาดของการเปลีย่ นแปลงก็อาจไม่เป็นเช่นเดียวกับทีค่ นอืน่ ได้ทา� มาก่อน
จะน้อยนิดขนาดไหน ความเปลี่ยนแปลงทางบวกก็ได้เกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุดคือที่ตัวของเราเอง

วัชรวีร์ สุวรรณมณี
(กอล์ฟ)

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน : มีนาคม-มิถุนายน 2554
การศึกษา ประถม พิชญศึกษา มัธยม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว
งานอดิเรก เล่นดนตรี เข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชา
“ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยประสานงานในกิจกรรม คอนเสิร์ต 50ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมนักข่าวพลเมืองและกิจกรรมรณรงค์ในทีส่ าธารณะกับเอไอ ประเทศไทย
ปจจุบนั ในฐานะสมาชิกเอไอ ประเทศไทย ได้รว่ มประสานงานเพือ่ ให้เกิดกลุม่ แอมเนสตี้ ในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ และช่วยประสานการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและเอไอ ประเทศไทย”

ศักดิ์สิทธิ์ คุณกิตติ

(นล)

ช่วงเวลาเป็นอาสาสมัคร : มิถุนายน - สิงหาคม 2554
นักศึกษาภาควิชาสื่อและการสื่อสาร วิทยาลัยโกลสมิทส์ มหาวิทยาลัยลอนดอน
ผมตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครที่เอไอ ประเทศไทย เพราะว่ามีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน หลายๆ
อย่างและอยากจะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่ึงการท�างานให้เอไอ ประเทศไทยนั้น ผมได้เรียนรู้ในหลายประเด็นที่เอไอ ประเทศไทย
รณรงค์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถาณะการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่า การยกเลิกโทษประหารชีวิต และการปกป้องเสรีภาพในการ
แสดงออก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นไม่ได้เพียงแค่มาจากการอ่าน แต่รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ พบเจอ พูดคุยกับผู้
ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย
งานหลักอันหนึง่ ของเอไอ นัน้ คือการรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรูต้ อ่ สาธารณะชน วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ คือ
การเข้าไปพูดคุยและให้ข้อมูล ซึ่งเขาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรา แม้ว่าเราจะพยายาม ที่สุดแล้วก็ตาม ซึ่งก็ถือว่า
เป็นการฝึกทักษะการสือ่ สารพูดคุยอย่างหนึง่ รวมถึงเป็นการเปิดรับความเห็น ของผูอ้ นื่ มาสะท้อน ความคิดของตนเองอีกด้วย
นอกจากนั้นผมยังได้มีโอกาสช่วยงานตัดแต่ง และสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพื่อใช้ในการรณรงค์ต่างๆ รวม
ถึงงานแปลเอกสาร และดูแลหน้าเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ของเอไอ ประเทศไทย
โดยรวมแล้วเวลาสั้นๆ ที่ผมได้เป็นอาสาสมัครให้เอไอ ประเทศไทย นั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ที่ผมได้
รับความรู้มากมาย และจะแนะน�าให้ใครก็ตามที่สนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมเป็นส่วนในการเคลื่อนไหวกับเอไอ

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์
(เปา)

ช่วงเวลาเป็นอาสาสมัคร : เมษายน 2553-ปัจจุบัน
จบมัธยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“สมัยเรียนสนใจท�ากิจกรรมด้านสังคม
เคยท�าชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ท�าหนังสือไม้ขีดไฟ
ท�าค่ายสร้างค่ายอาสาบ้าง และก่อตัง้ ศูนย์ประสาน
งานนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อสังคม หรือ กลุ่มอิสระ
เพาะรัก ตัง้ ค�าถามและแสวงหากิจกรรมทีจ่ ะใช้พลัง
ของนักศึกษาให้เป็นประโยชน์กับสังคม
เริ่มชีวิตท�างานด้วยการเป็นอาสาสมัคร
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ของ มอส. เป็นครั้งแรก
ทีเ่ ปิดตัวเองเข้ามารูจ้ กั กับวิธคี ดิ สายสิทธิ และท�างาน
ต่อมาในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมายประชาชน (iLaw) ติดตามเรื่องการเสนอ

กฎหมายของภาคประชาชนและเสรีภาพการแสดงออก
ในประเทศไทย จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลาสองปีโดยประมาณ
เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมของเอไอ ประเทศไทย
ครั้งแรกประมาณ กลางปี 2553 และด�ารงต�าแหน่ง
Youth Ambassador ของ Asia Pacific Youth Network
(APYN) ซึ่ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยเยาวชนออนไลน์ ข อง
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เมื่อได้เปิดมุมมองเข้ามาเรียนรู้ปัญหาและ
วิธีคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ท�าให้มองคนทุกคนเป็น
“คน” มากขึน้ ได้รวู้ า่ วิธมี องสังคมของเราแต่กอ่ นมีปญ
ั หา
เพราะคอยกดทับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เมื่อเข้าใจและ
มองใหม่ได้แล้วก็จะมุ่งมั่นท�างานตรงนี้ต่อไป หวังว่าจะ
ท�าให้คนอื่นได้เข้าใจแบบเราบ้าง และสุดท้ายก็จะออก
ไม่ได้”

อารักษ์
อมรศุภศิริ
เป

พรชิตา ณ สงขลา
เบนซ์

“เมืองไทยค่อนข้างเปิดรับสิทธิมนุษยชนมากขึน้
โดยเฉพาะความเป็นผู้หญิง ความเท่าเทียมกัน อยากให้
ทุกคนรักษาสิทธิของตัวเอง อย่าเอาเปรียบคนอื่นเพราะ
สุดท้ายมันจะย้อนกับมาทีเ่ รา เริม่ จากตัวเรา รักษาสิทธิของเรา
เอาไว้ ถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรามีเสียง เชื่อว่าเราก็มีสิทธิเท่ากับ
คนอื่นเช่นเดียวกัน”

สรรวิช หวานสนิท (ดอย) “สิทธิมนุษยชน หมาย
ถึง เสรีภาพในการแสดงความคิด ในการกระท�า เช่น การเลือก
ตั้ง การเรียกร้องสิทธิให้กับส่วนรวม”
ชาครีย์ ลาภบุญเรือง (เท็น) “ผมนึกถึงคนทีไ่ ม่มี
สัญชาติ การที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่บังเอิญมาอยู่ตรงกลาง
ระหว่างรัฐสองรัฐ แล้วไม่รวู้ า่ เป็นคนของประเทศไหน ท�าให้เขา
เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะสิทธิเรื่องการรักษาพยาบาล
ไม่มีสิทธิอะไรเลยเพียงแค่ไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศไหน”
ภาคภูมิ นิ่มละมัย (พู) “นึกถึงความไม่เท่าเทียม
กันของคนในสังคม ไม่ว่าเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรหรือการ
บังคับใช้กฎหมาย ทุกคนควรมีสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่ากัน
ได้รับทุกอย่างอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก”
รวิน มิตรจิตรานนท์ (บิ๊ก) “การใช้ก�าลังรุนแรง
เข้าท�าร้ายกัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า มีปัญหาอะไรก็ควรจะ
พูดจากันดีๆ อย่าใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา”

“มีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้หรือแม้แต่
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา มันเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมและ
ไม่เท่าเทียมกัน เราอาจจะเริ่มต้นตั้งค�าถามกับตัวเอง
ก่อนว่า สิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นเพราะอะไร เช่น
ถ้าเรามองแรงงานพม่าที่เข้ามาท�างานในเมืองไทย
เรามองเขาแบบว่า “เฮ้ย กลับบ้านไปเถอะ” แต่ว่างาน
ทีท่ า� เป็นงานทีค่ นไทยไม่ได้อยากจะท�าอยูแ่ ล้ว อยากให้
มองคนที่มาจากต่างประเทศ ให้เท่าเทียมกัน
ผมไม่เคยรูว้ า่ ประเทศไทยยังมีการประหาร
ชีวิตอยู่ ในขณะที่ประเทศในทวีปยุโรป ได้ยกเลิกการ
ประหารชีวติ ไปหมดแล้ว มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพราะคนเราไม่ควรจะมีใครมีสิทธิฆ่าอีกคนนึงได้
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม กระบวนการยุติธรรมยังเป็นสิ่ง
จ�าเป็น แต่โทษประหารชีวิตน่าจะท�าให้มันจบไป
เพื่อเป็นการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม”

สรุปสาระส�ำคัญ:
การประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี 2544
(International Council Meeting (ICM) 2011)

ตัวแทนจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อันได้แก่ ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการและเยาวชนได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติประจ�ำปี 2554 ในปีที่เป็น
วาระครบรอบ 50 ปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ถือเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองห้าทศวรรษ
ของการท�ำงานสิทธิมนุษยชนทีโ่ ดดเด่น ประกอบด้วยความส�ำเร็จและทางออกทีส่ ำ� คัญมากมาย
และเป็นสิง่ กระตุน้ ให้เราต้องพยายามมากยิง่ ขึน้ ในขณะทีเ่ กิดปัญหาท้าทายด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ยืดเยื้อและร้ายแรงทั่วโลก ในระหว่างการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติประจ�ำปี 2554 เราได้มี
มติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการองค์กร ด้านธรรมาภิบาล
และยุทธศาสตร์การเงิน นอกเหนือไปจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากการประเมินผลอย่างเป็น
อิสระ ในระหว่างการประชุม เรามีการสนทนาทีท่ งั้ สร้างความเจ็บปวดแต่กม็ คี วามจริงใจ พยายาม
ตรวจสอบการตัดสินใจที่ได้กระท�ำมา และยอมรับถึงสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อปรับปรุงระบบ          
ธรรมาภิบาลและการบริหารงานภายใน          

มีการท้าทายให้เรา

• ไม่ควรนิ่งนอนใจต่อการรณรงค์ เราต้องพยายาม
แสวงหาโอกาสเสมอ ไม่วา่ จะเป็นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
• พยายามมองโลกจากมุมมองของผู้ที่ถูกกีดกัน           
ถูกผลักอยูช่ ายขอบ ถูกดูถกู เหยียดหยามและถูกละเลย
เสมอ
• ท้าทายตนเองให้วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา
โดยน�ำหลักการสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะ
เป็นการท้าทายต่อหลักประชานิยมหรือการพยายาม
ท�ำลายสิทธิทางเพศ เราต้องพยายามสร้างกรอบความคิด
ใหม่ให้กับสังคม
• เปิดตัวเองและเปิดเผยงานของเรา ยอมรับการตรวจ
สอบและการประเมินผล ทั้งนี้เพราะเรามีพันธกรณีที่
จะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดอย่างชาญ
ฉลาดและดีที่สุด

• ท�ำงานและรวมตัวอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับ
ปัญหา เข้าถึงได้ และมีสว่ นร่วมมากขึน้ โดยสร้างความ
เป็นภาคีกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน โดยถือว่าผู้พิทักษ์
สิทธิมนุษยชนเป็นนักกิจกรรม ไม่ใช่เป็นเหยื่อ
• ร�ำลึกว่าแม้จะต้องเผชิญปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่อง ผู้หญิงจ�ำนวนมากท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำใน
ขบวนการสิทธิมนุษยชนทั้งในตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ เราต้องเพิม่ ความพยายามเป็นสองเท่า
เพือ่ ส่งเสริมสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศสภาพ
ทั้งในโลกส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะ
• ใช้ประโยชน์จากโอกาสส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือเพือ่ เน้นให้เห็นความส�ำคัญของเสียง
เรียกร้องของผูป้ ระท้วงทีต่ อ้ งการเสรีภาพ ศักดิศ์ รี และ
ความยุติธรรม เราควรใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มี
อยู่เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องเพื่อประโยชน์ของผู้          
กล้าหาญทั้งหลายในภูมิภาคนี้
• ให้ก�ำหนดภาพฝันอย่างชัดเจนต่อประเด็นศักดิ์ศรี เราได้อภิปรายถึงปฏิบัติการส�ำคัญที่จะช่วย
และความเท่าเทียมทีเ่ ป็นธรรมชาติพนื้ ฐานของมนุษย์ ให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นองค์รวม
ทุกคน ในขณะที่คนอื่น ๆ พยายามผลักและกีดกันให้ ระหว่างปี 2553-2559
(Integrated Strategic Plan 2010-2016)
คนบางกลุม่ อยูช่ ายขอบ โดยอ้างเหตุเรือ่ งชาตินยิ มหรือ
ความสุดโต่งด้านความเชื่อ
• ต้องไม่แสดงความเหนื่อยล้าหรือนิ่งนอนใจ เราจะ • เอกสาร Critical Pathways อธิบายรายละเอียด
โครงการและเป็นแถลงการณ์ล�ำดับความส�ำคัญ
ต้องไม่ยอมแพ้ เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
(Global Priority Statement) ซึง่ จ�ำแนกผลลัพธ์ทเี่ อไอ
สามารถท�ำให้เกิดขึ้นได้หากมีการระดมก�ำลังทั่วโลก
เราได้ทบทวน
เรายอมรับถึงความจ�ำเป็นที่ต้องสร้างความสมดุล
• เพือ่ ท�ำความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ ถึงการมีสว่ นร่วมอย่าง ระหว่างการให้ความส�ำคัญต่อปัญหาระดับโลกและ
เข้มแข็ง ทั้งในแง่การท�ำงานด้านเพศสภาพและความ ท้องถิ่น
หลากหลาย และการพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วม • กลไกจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation
ของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบในงานของเราเพื่อให้เกิด Mechanism - RAM) ประกันให้มกี ารจัดสรรทรัพยากร
ของเอไออย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับล�ำดับ
ผลกระทบกว้างขวางขึ้น
• ก�ำหนดและยึดมัน่ ต่อการจัดล�ำดับความส�ำคัญและ ความส�ำคัญของงาน
การจัดระเบียบทรัพยากรของเรา เป็นเรือ่ งทีย่ ากล�ำบาก • ยุทธศาสตร์การเติบโต (Growth Strategy) ประกันว่า
เอไอจะพัฒนากิจกรรม ฐานสมาชิกและทรัพยากรการเงิน
แต่ส�ำคัญต่อการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน
เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงสุดทั่วโลก

• ตามแผนแม่บทการท�ำงานทีเ่ ป็นองค์รวมและมุง่ เน้น
ผลลัพธ์ และติดดินมากขึน้ (Blueprint for an integrated
and results-driven IS, closer to the ground)            
เรามุ่งท�ำงานเพื่อ
o ส่งเสริมคุณภาพและปริมาณของ
งานวิจัย การรณรงค์ กิจกรรม การสื่อสาร            
การเคลือ่ นไหวและการเติบโตของเอไอ และความ
เชื่อมโยงของทุกภาคส่วนของงานเหล่านี้
o สร้างสมดุลระหว่างความส�ำคัญ
ของปัญหาในระดับโลกกับท้องถิน่ ทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค
ต่าง ๆ โดยมีการจ�ำแนกบทบาทและความรับผิด
ชอบของส�ำนักงานระดับภูมภิ าค และส�ำนักงาน
ในประเทศ และโอกาสที่จะร่วมมือกัน
o  ปฏิบตั ติ ามหลักการและกระบวนการ
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บท ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติ
ต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์การเงิน
o  ปฏิบตั งิ านตามกรอบเวลาทีท่ า้ ทาย
และมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ
o จ�ำแนกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อ
ประเมินความส�ำเร็จ และให้รายงานความก้าวหน้า
โดยใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวชี้วัด
ในการมองไปในอนาคต เราควรเตือนตนเอง
ว่าในปี 2504 แม้ได้รับการยอมรับว่าเป็นขบวนการที่
ก้าวหน้าแห่งหนึ่ง แต่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่งได้กล่าวหาว่า   
เอไอเป็นแค่ “กลุม่ คนสติเฟือ่ งกลุม่ ใหญ่ในตอนนัน้ ”
นับแต่นั้นมา หลายๆ คนเรียกเราว่า “เครือข่ายสังคม
แห่งแรก” ข้อท้าทายในปี 2554 คือการรักษาความดี
ทีม่ อี ยูใ่ นขบวนการ คุณค่า พันธกิจ พลังงานและกิจกรรม
ของเรา ในขณะที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้
เราอยู่ในจุดที่เป็นขบวนการที่ก้าวหน้าได้
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กินดื่มเมนูบ้อาหารนานาชาติ
างอะไรบ้ที่หลากหลายจะถู
าง ก
เตรียมไว้ให้คุณได้เลือกลิ้มลองทั้งสามมื้อ รวมไปถึง
กาแฟและขนมระหว่างการพัก ถ้าจะให้ดี อย่าลืมลอง
เค้กไอสครีม สตู๊ฟวาฟเฟิลและพายแอปเปิล แต่ถ้านั่น
หนักไปส�ำหรับคุณ ชาอุ่นๆ สักแก้วก็คงพอ

เตรียมกายเตรียมใจ
ส่งเสีพูดยให้ดงและลงคะแนน
ณมีขอ้ เสนอแนะหรือข้อกังวลใดใดก็ตามเพราะ ความคิด
เข้าร่วมประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ เห็นเล็กๆ น้อยๆ เหล่งั หากคุ
านีจ้ ะช่วยหล่อหลอมให้การเคลือ่ นไหวของเราหนักแน่นยิง่ ขึน้
(International Council Meeting
เปิดหูฟัเงปิความคิ
ดตาให้
กว้าง
(ICM) 2011)
ดเห็นและค�ำแนะน�ำของคนอื่น ไม่ใช่เพื่อเปิดโลกทัศน์ของ
โดย นวพร ศุภวิทย์กุล
นักศึกษาฝึกงาน/สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย

เตรียมพร้อม

ตัวคุณเองเท่านั้น แต่เพื่อการท�ำงานร่วมมือกันเพื่อขบวนการ อย่าตกใจไปหาก
คุณไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน เหล่าทีมอาสาสมัครนักแปลผู้กล้าหาญจะคอย
ช่วยเหลือคุณเสมอผ่านเครื่องแปล สิ่งที่คุณต้องท�ำก็เพียงแค่กดเปิดและหมุนไป
ตามคลื่นเพื่อเลือกภาษาเท่านั้น

ก่อนการประชุม

ร่วมกิจกรรมรณรงค์!

จ�ำเพื่อนๆให้ได้

จับจ่าใช่ยใช้
สอย
แล้ว ทุกทีท่ วั่ โลกมีตลาดนัดรวมถึงทีก่ ารประชุม ICM ด้วย ละลายทรัพย์

ความรอบรูค้ อื อ�ำนาจ และความไม่รอู้ าจท�ำให้คณ
ุ ตกอยูใ่ นสถานการณ์
คับขัน ก่อนการประชุมเริ่มขึ้น เอกสารต่างๆ จะถูกทยอยส่งมาถึงมือคุณ ไม่ว่าจะ
เป็นระเบียบวาระการประชุม ข้อเสนอต่างๆ ที่แต่ละ Section และ Structure ควร
ศึกษาเพือ่ หารือ ก�ำหนดจุดยืนในแต่ละประเด็นเพือ่ ซักถาม สนับสนุนหรือคัดค้าน
ระหว่างการประชุม คงเป็นเรื่องน่าอายถ้าต้องเข้าประชุมและนั่งอยู่ท่ามกลางคน
มากมายโดยที่เราไม่รู้เลยว่าทุกคนก�ำลังพูดถึงเรื่องอะไร

การพยายามออกเสียงและจ�ำชือ่ ยากๆ ของคนทีเ่ พิง่ พบเจอจากประเทศ
ต่างๆ ด้วยเวลาสองสามนาทีเป็นสิ่งคุ้มค่า ใบรายชื่อและรูปถ่ายบนผนังระหว่าง
โถงทางเดินไปห้องประชุมเป็นตัวช่วยทีค่ ณ
ุ สามารถพึง่ พาได้เสมอเพือ่ จดจ�ำเพือ่ นๆ
หลายครั้งที่การท�ำความรู้จักมักเริ่มจากรอยยิ้ม การจับมือ การชนแก้ม แต่คุณก็
ไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่คุณเพิ่งพบนั้นอาจน�ำไปสู่มิตรภาพที่ดีในอนาคตหรืออาจ
เป็นอย่างอื่นที่พิเศษมากกว่านั้น แล้วก็อย่าลืมป้ายชื่อของคุณเองก่อนออกจาก
ห้อง เพื่อที่คนอื่นๆ จะจ�ำคุณได้ด้วยนะ

คลุกคลีกับคนรอบข้าง

(โดยเฉพาะเหล่าผีเสื้อราตรี)

การทักทายคนอื่นๆ ที่เจอระหว่างทางประชุมอีกห้องไปอีกห้องเทียบ
ไม่ตดิ กับการเจอคนคนเดียวกันในงานปาร์ตี้ หลังจากประชุมอย่างเคร่งเครียด ใน
ช่วง 4 ทุ่มเป็นต้นไปของทุกคืน Section และ structure ต่างๆ จะร่วมกันเตรียม
ของว่าง เครื่องดื่ม (เช่นขนมและแอลกอฮอล์พื้นบ้าน) ให้ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆ ได้
ร่วมสัมผัสเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในวัฒธรรมท่ามกลางเสียงเพลงตามอัธยาศัย          
อย่างหนึง่ ทีค่ ณ
ุ ควรภูมใิ จได้คอื คุณจะมัน่ ใจได้วา่ ลีลาการเต้นของเลขาธิการเอไอ
บนฟลอร์เต้นร�ำนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเช่นเดียวกับที่เขาท�ำได้ดีบนเวทีเพื่อ               
สิทธิมนุษยชนเลยทีเดียว

เขียนการ์ดวันเกิด ระบายสีผีเสื้อ และปลดโซ่ไขกุญแจ เหล่านี้เป็น
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ทไี่ ด้เกิดขึน้ ในห้องประชุมและทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ โลกในฐานะสัญลักษณ์
ที่เราและคนอื่นๆ ได้ท�ำเพื่อปกป้องสนับสนุนสิทธิมนุษยชน กิจกรรมหลายอย่าง
ริเริ่มจากเยาวชนและพวกเขาก�ำลังรอให้คุณสนับสนุน อย่าลืมเอาไอเดียเจ๋งๆ
เหล่านี้กลับไปท�ำที่ประเทศตนเอง เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อท�ำให้สิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งที่คนอื่นๆ หันมาสนใจมากขึ้นด้วยนะ

ของคุณเพือ่ สนับสนุนเสือ้ ยืดเก๋ๆ เข็มกลัด ซีดี เครือ่ งเขียน ต่างหู ผ้าพันคอ กระเป๋า
สตางค์ แผ่นซีดีและของที่ระลึกต่างๆ ของเอไอจากทั่วโลกได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
ด่วน! ก่อนของหมด!

เดินเที่ยวให้ฉ�่ำปอด

แม้ว่าโรงแรมที่จัดประชุมจะตั้งอยู่กลางทุ่งนาป่าเขา อย่างน้อยก็จะ
ต้องมีสถานที่สวยๆ รอบๆ ที่พักเชิญชวนให้คุณได้ค้นหาอยู่เสมอ สายลมและ
แสงแดดจะท�ำให้คุณได้อิ่มเอมกับการใช้ชีวิตบ้างไม่มากก็น้อย

ตักตวงแรงบั
น
ดาลใจ
ทุกคนทีม่ าพบเจอกันทีน่ ลี่ ว้ นมาเพราะความผูกพันธ์ทพี่ วกเขาได้อทุ ศิ

เพื่อท�ำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โลกที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิมนุษยชนที่ตนมีได้อย่าง
เต็มที่ หากคุณได้คลุกคลีอยูท่ า่ มกลางคนทีเ่ ปีย่ มด้วยพลัง ในสถานทีเ่ ปีย่ มไปด้วย
แรงบันดาลใจในระหว่างการประชุม ICM ตลอด 24 ชัว่ โมงทัง้ สัปดาห์อย่างจัดเต็ม
แล้วละก็ ตักตวงแรงบันดาลใจขึ้นมาให้มากที่สุด เพราะนอกห้องประชุม คนกว่า
3 ล้านคนทั่วโลกมีแรงบันดาลใจนี้เช่นเดียวกัน เชื่อเถอะ ว่าเมื่อคุณอยู่ที่นั่น          
คุณอดใจที่จะไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้หรอก!

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีส่วนในการปล่อยตัวฉัน,

ออง ซาน ซูจี

นางอองซาน ซูจบี นั ทึกข้อความส�ำหรับวันเกิดครบรอบ 50 ปี ของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
นักโทษการเมืองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกแสดงความชื่นชม
กับขบวนการสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอยากเห็นวันที่ไม่มี
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อีกต่อไป
นางอองซาน ซูจีกล่าวว่า
“ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลนี้
ดิฉันขอให้งานของเอไอประสบความส�ำเร็จต่อๆ ไป และปรารถนาว่าจะมีสักวันที่
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องมีขบวนการนี้อีกต่อไป
“ดิฉันหวังว่าเราจะสามารถร่วมมือกันเพื่อน�ำมาซึ่งวันที่เศร้าระคนสุข
เมือ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ไม่มคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนอีก”
นางอองซานซูจียังได้พูดคุยถึงตอนที่เธอได้เริ่มรู้จักเอไอ และที่มาที่ไปที่ท�ำให้เธอ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเอไอมากขึ้น  เมื่อตัวเธอเองได้กลายเป็นจุดโฟกัสของ
การรณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
นางอองซาน ซูจีกล่าวว่า
“งานที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ท�ำเพื่อผู้คนที่ทุกข์ทรมานจาก
การเป็น ‘นักโทษทางมโนธรรม’ ทั่วทุกมุมโลกนั้น เป็นงานที่ยิ่งใหญ่”
“เมื่อดิฉันได้รู้จักแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลใหม่ๆ ดิฉันอายุค่อนข้าง
น้อย และต้องประหลาดใจเพราะ ขบวนการนีถ้ กู ก่อตัง้ ขึน้ เพียงเพราะชายผูม้ คี วาม
คิดคนหนึ่งได้อ่านบทความเกี่ยวกับการจับกุมนักเรียนสองคนในโปรตุเกส ชายคน
หนึ่งในสหราชอาณาจักรได้ตัดสินใจว่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มสองคนนั้น
ในโปรตุเกส จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
“จากวันนั้นถึงวันนี้ ดิฉันมีความนับถืออย่างสูงเสมอมา และหลังจาก
ที่ดิฉันถูกกักบริเวณในบ้าน และเพื่อนร่วมงานหลายคนของดิฉันถูกจ�ำคุกเพราะ
ความเชือ่ ทางการเมืองของพวกเขา ความซาบซึง้ ทีด่ ฉิ นั มีตอ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ก็เพิม่ พูนยิง่ ๆ ขึน้ ทุกวัน”

นางอองซาน ซูจี สรุปว่า
“เราควรจะเสียใจที่จะไม่ได้ติดต่อกับทุกๆ คนที่ได้ท�ำให้แอมเนสตี้
เป็นขบวนการที่ทรงคุณค่ายิ่ง แต่เราก็ควรที่จะมีความสุขมากกว่า เมื่อเราทราบ
ว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องมีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลอีกต่อไป”
ขบวนการเคลื่ อ นไหวที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพ                              
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความยินดีที่นางอองซาน ซูจี นักโทษทางมโนธรรม
ได้รับการปล่อยตัวจากการกักบริเวณในบ้านที่พม่า
ซูจี ได้ร่วมก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี)
ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยและพยายามต่อต้านกลุ่มทหารที่
ยึดอ�ำนาจพม่าตั้งแต่ปี 2505
เกือบ 15 ปีใน 21 ปีที่ผ่านมา ซูจีได้อดทนต่อการคุมตัวอย่างไม่เป็น
ทางการ การกักบริเวณในบ้านและข้อจ�ำกัดต่างๆ ในการเคลื่อนไหวของเธอ
“การปล่อยตัวนางซูจนี นั้ ช้าเกินกว่าช้าเกินก�ำหนดเสียอีก” แลร์รี่ คอกซ์  ผอ้ ู ำ� นวยการบริหาร
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา กล่าว
“สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และนักเคลื่อนไหวอื่นทั่วโลกท�ำงานอย่าง
ไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยเป็นเวลาหลายปีเพือ่ ให้เธอได้รบั การปล่อยตัว และยินดีกบั ข่าวนี้
อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ จ�ำนวนมากยังคงอิดโรยอยู่ในเรือนจ�ำของพม่าเพียงเพราะ
พวกเขาแสดงความเห็น คนเหล่านั้นต้องได้รับการปล่อยตัวในทันที”

อองซาน ซูจี ผูร้ บั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991),
ผูถ้ อื คบเพลิงทางการเมืองวัย 65 ปีผนู้ ี้ วางแผนทีจ่ ะด�ำเนินการรณรงค์ของเธอต่อไป
นางอองซาน ซูจี กล่าวว่า
“รากฐานของความแข็งแกร่งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือ การ เพือ่ ให้เกิดระบอบประชาธิปไตยและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนในประเทศของเธอ
ทีค่ นธรรมดาหลายๆ คนจากหลายประเทศทัว่ โลก ได้รบั การเชิญชวนให้มสี ว่ นร่วม
ในการรณรงค์ร่วมกัน
“จดหมายที่เขียนโดยแม่บ้านธรรมดาๆ ก็ดี โดยเด็กนักเรียนก็ดี โดยผู้
ที่เกษียณแล้วก็ดี โดยนักธุรกิจหนุ่มที่กระฉับกระเฉงก็ดี จากทั่วทุกมุมโลก
สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสิทธิของผู้ที่ได้รับโทษจ�ำคุก
“ไปรษณียบัตรใบเดียวมีความหมายเหลือคณา และแนวคิดท�ำนองเช่น
นี้เองได้เริ่มต้นอย่างเล็กๆ แต่น�ำไปสู่ผลที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่ท�ำให้แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรที่ไม่เหมือนใคร และมีนัยส�ำคัญทั่วโลก”
นางอองซาน ซูจี พูดจากเมืองย่างกุ้ง และมีดอกไม้ขนาดใหญ่สีสดใส
ปักบนผม อันเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำตัวของเธอ  ผู้น�ำทางการเมืองคนนี้เป็นที่รู้จัก
กันในนาม “ท่านผู้หญิง” ในหมู่ผู้สนับสนุนชาวพม่า   เธอมองตรงไปที่กล้องและยิ้ม
ในขณะทีเ่ ธอกล่าวว่าวันสุดท้ายของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จะเป็นวันทีเ่ ศร้า
ระคนสุขเพียงใด เธอทราบว่าเอไอมีความส�ำคัญอย่างไรในการถ่ายทอดสถานการณ์
ความหายนะด้านสิทธิมนุษยชนในพม่า และเธอก็ขอร้องว่า อย่าทอดทิ้งพม่าภาย
หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
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เชลล์
แสดงความขอโทษ

ต่อประชาชนลุ่มน�้ำไนเจอร์
บริษทั เชลล์ได้ออกมาแสดงความขอโทษส�ำหรับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำไนเจอร์
ว้าว! สิงหาคม 2554 เป็นเดือนทีส่ ดุ ยอดส�ำหรับ
การรณรงค์ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันในสามเหลีย่ มปาก
แม่นำ�้ ไนเจอร์!   เหตุการณ์หลักคือการเปิดตัวรายงานส�ำคัญ
โดยโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เกีย่ วกับ
ผลกระทบจากการปนเปือ้ นของน�ำ้ มันในภูมภิ าคโอโกนิแลนด์   
UNEP ยืนยันว่าเชลล์ได้ล้มเหลวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ในการท�ำความสะอาดมลพิษและรัฐบาลไนจีเรียก็ไม่สามารถ
ท�ำให้อุตสาหกรรมน�้ำมันออกมาแสดงความรับผิดชอบได้
รายงานนี้ถือเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ของ
สามเหลี่ยมปากแม่น�้ำไนเจอร์และสร้างโอกาสที่จะท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

นอกจากนี้ เรายังประสบความส�ำเร็จเมือ่
เชลล์ยอมรับความผิดตามกฎหมาย ส�ำหรับเหตุการณ์
น�้ำมันรั่วไหลสองครั้งส�ำคัญในปี 2551 ใกล้โบเดอ    
โอโกนิแลนด์ ในคดีทยี่ นื่ ต่อศาลในสหราชอาณาจักร   
เราได้รายงานการรั่วไหลที่โบเดอในปี 2551 และ
2552 และอีกไม่นาน เราจะออกรายงานฉบับใหม่ที่
แสดงให้เห็นว่า ที่ผ่านมา 3 ปี ยังไม่มีการท�ำความ
สะอาดมลพิษ และผูค้ นในโบเดอยังได้รบั ความเดือดร้อน   
แอมเนสตี้ร่วมกับส�ำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก และสื่อ
ต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ในการผลักดันการรณรงค์
นี้อย่างกว้างขวาง

HUMAN RIGHTS NOW!

จงกล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้!
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารผลิตน�ำ้ มันในลุม่ แม่นำ�้ ไนเจอร์กำ� ลังเผชิญกับการ
ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนโดยกลุ่มบริษัทน�้ำมันที่รัฐบาลไนจีเรียไม่สามารถบังคับตรวจสอบได้
อุตสาหกรรมขุดเจาะน�้ำมันนี้ต้องรับผิดชอบต่อการแพร่กระจายมลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณลุ่มแม่น�้ำไนเจอร์ การรั่วไหลของคราบน�้ำมัน ของเสียที่เกิดจากการผลิตและการเผา
ไหม้แก๊สธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง มลพิษท�ำลายต้นก�ำเนิดของการด�ำรงชีวติ ทัง้ แหล่ง
เพาะปลูกและประมง ส่งผลให้ประชาชนจ�ำนวนมากอยู่อย่างยากจนแร้นแค้นกว่าเดิม จ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเร่งท�ำความสะอาดพืน้ ทีท่ ปี่ นเปือ้ นมลพิษในลุม่ แม่นำ�้ ไนเจอร์และจัดหาแนวทาง
การเยียวยาที่มีประสิทธิผลให้บุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลไนจีเรียต้องเพิ่มกฎ
ระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นส�ำหรับอุตสาหกรรมขุดเจาะน�้ำมัน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะต้องรับ
ผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่ กิดจากมลพิษจากน�ำ้ มันต่อสิทธิมนุษยชนสิง่ แวดล้อมและเพือ่ ป้องกัน
การละเมิดที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไนจีเรีย ร่วมกันเรียกร้องและกดดัน อีกครั้ง!
เรียน ประธานาธิบดี ดร.กู๊ดลัก อีเบล โจนาธาน
ข้าพเจ้ามีความกังวลอย่างสูงต่อผลกระทบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น�้ำไนเจอร์ ซึ่งเกิดจากมลพิษ และการท�ำลายสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวข้องกับ
บริษัทขุดเจาะน�้ำมัน มลพิษจากน�้ำมันท�ำลายวิถีการด�ำรงชีวิตแบบดั้งเดิม เช่น การจับปลา
และการเพาะปลูก เพิม่ ความเสีย่ งด้านสุขภาพ และท�ำลายช่องทางการได้รบั อาหารทีป่ ลอดภัย
และน�้ำสะอาด ประชาชนนับแสนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากจนที่สุด

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ท่าน

- บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่และปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ระเบียบข้อบังคับที่
เป็นอิสระและเอาจริงเอาจังต่อการด�ำเนินกิจการของอุตสาหกรรมขุดเจาะน�ำ้ มันในไนจีเรีย
- แสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จะท�ำความสะอาดมลพิษจากน�้ำมันทุกชนิด โดย
ต้องปรึกษากับชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
- สร้างความมั่นใจว่าการท�ำความสะอาดมลพิษ จะปฏิบัติอย่างโปร่งใสและข้อมูลเกี่ยว
กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากมลพิษจากน�้ำมันจะได้รับการรวบรวมและเปิดเผย
ต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

KEEP THE PROMISE
DEATH IS NOT JUSTICE:
END THE DEATH PENALTY

โทษประหารชีวิตไม่ใช่ความยุติธรรม:
ยกเลิกโทษประหารชีวิต

การประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 5 ทีว่ า่ “บุคคลใดจะถูก
ปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมากว่า 2 ใน 3 ได้มกี ารยกเลิกโทษประหารชีวติ ในทางกฎหมาย ทรมานหรือได้รบั การปฏิบตั หิ รือการลงโทษซึง่ ทารุณโหดร้ายไร้
มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรีไม่ได้” และเป็นการละเมิดมาตรา
หรือในทางปฏิบัติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) ซึง่ ประกาศใช้โดยรัฐบาลเมือ่ เดือน 6 ย่อหน้าที่ 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
ตุลาคม หนึ่งในตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 3.1 ระบุว่า “...กฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตได้เข้าสู่การ และสิทธิทางการเมืองซึ่งกล่าวถึง “สิทธิในการมีชีวิตที่มีอยู่มา
แต่เกิด” ในขณะที่ย่อหน้าที่ 2 กล่าวว่า “ในประเทศที่ยังไม่ได้
พิจารณาของรัฐสภาให้มีการยกเลิกให้เป็นโทษจ�ำคุกตลอดชีวิต...”
สถานการณ์การประหารชีวติ ในประเทศไทย: คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ยกเลิกการประหารชีวิต การประหารชีวิตอาจกระท�ำได้เฉพาะ
แสดงข้อกังวลระหว่างการพิจารณารายงานของประเทศไทยเมื่อปี 2548 ว่าการก�ำหนดระวางโทษ คดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้”
ประหารในประเทศไทยมิได้ใช้เฉพาะอาชญากรรมอุกฉกรรจ์เท่านั้น แต่ยังน�ำมาใช้กับคดีการค้ายา พันธกรณีของประเทศไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
เสพติดซึ่งมีสัดส่วนสูงมากอีกด้วย วันที่ 24 สิงหาคม 2552 มีการฉีดยาเพื่อประหารชีวิตนักโทษชาย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 6 วรรค 2 “...ในประเทศ
สองคนซึง่ ถูกจับกุมตามข้อหาค้ายาเสพติดทีเ่ รือนจ�ำกลางบางขวางหลังจากทีไ่ ทยไม่ได้มกี ารประหาร ที่ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจ
ชีวติ มากว่า 6 ปี รายงานข่าวระบุวา่ นักโทษชายทัง้ สองได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีเ่ พียง 1 ชัว่ โมงล่วงหน้า กระท�ำได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฏหมายที่ใช้บังคับใน
ก่อนเริม่ การประหาร วันที่ 20 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั แิ ละแถลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขณะกระท�ำความผิดและไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้...”
ฉบับที่ 2 ส�ำหรับปี 2552-2556 โดยได้ให้สัญญาว่าจะมีการพัฒนาระบบและโครงสร้างกฎหมาย       ร่วมใช้สทิ ธิทางการเมืองทีม่ เี รียกร้องให้สมาชิกสภาแก้ไขกฎหมาย
รวมถึงการบังคับใช้เพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและมีมาตรการที่ เพื่อยุติการฆ่าในนามของความยุติธรรม
ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตคือ รัฐสภาจะมีการอภิปรายเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต KEEP THE PROMISE: Country for Life
และการน�ำโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตมาใช้แทนที่ จากสถิติเมื่อปลายปี 2553 มีผู้ต้องโทษประหารชีวิต      “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ต่อต้านการประหารชีวิตในทุก
708 คน ในเรือนจ�ำของประเทศไทยมีมากกว่าครึ่งที่ตอ้ งโทษในคดีทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด อีกทัง้ ไม่มี กรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างถึงรูปแบบของ
หลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าการใช้โทษประหารชีวิตต่อผู้กระท�ำผิดเหล่านั้นมีผลช่วยยับยั้งการ อาชญากรรม บุคลิกลักษณะของผู้กระท�ำความผิดหรือวิธีการ
ที่รัฐใช้ในการประหารชีวิตนักโทษ”
ก่ออาชญากรรม มากกว่าการได้รับโทษจ�ำคุกระยะยาว
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สินค้าใส่ใจ
SHOP SHARE CHANGE

มูนวิสเปอร์ฟาร์ม : สวนเสียงพระจันทร์
เรือ่ งราวและภาพประกอบจาก www.moonwhisperfarm.com

“เพราะคนเราล้วนแก่ตวั ลงทุกขณะ ภูมคิ มุ้ กันของเราน้อยลงเรือ่ ยๆเพราะสภาพ
แวดล้อม อากาศ เต็มไปด้วยมลพิษเพราะสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตประจ�ำวันสมัยใหม่
ท�ำให้วิถีการกินของเราเปลี่ยนไป เพราะหน้าที่การงาน ท�ำให้ไม่มีเวลาออกก�ำลังกาย และ
ความเครียดเป็นอาหารชั้นดีของมะเร็งจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม Functional Food
อย่างน�้ำมันมะพร้าวธรรมชาติสกัดเย็น เติมเต็มชีวิตของคุณได้”
มูน วิสเปอร์ฟาร์มเป็นสวนมะพร้าวเกษตรอินทรีย์ (Organic) ณ จังหวัด สมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์น�้ำมันมะพร้าวธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ ตรามูนวิสเปอร์ ได้รับการรับรองจาก           
Organic Thailand และ USDA Organic และ มผช.ส�ำหรับสปา เราผลิตภายใต้ระบบการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต (Quality control & quality assurance systems)
ตามมาตรฐาน อย. และ GMP ทีมงานมูนวิสเปอร์ฟาร์ม เป็นทีมงานเล็กๆ ทีใ่ ส่หวั ใจ
ในการท�ำงาน รังสรรค์น�้ำมันทุกหยด สบู่ทุกก้อน และทุกๆ ผลิตภัณฑ์ด้วย
Passion และ ด้วยความรัก เพียง ได้ยินว่า สเปรย์คลายเส้น ของเราช่วย
ให้คณ
ุ หายปวดเมือ่ ยไหล่ทลี่ า้ หนักจากการนัง่ ท�ำงานอยูห่ น้า คอมพิวเตอร์
นานๆ เราก็ยมิ้ อย่างมีความสุขได้ทงั้ วัน ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่เคยเหนือ่ ยทีจ่ ะบอก
ว่าน�ำ้ มันมะพร้าวธรรมชาติของมูนวิสเปอร์ ทานง่าย เบา หอม และสด ใหม่
จริงๆ แต่พอลูกค้าโทรกลับมาบอกว่า น�ำ้ มันมะพร้าวของเราดีจงั ทีมงาน
ก็ปลื้มและภูมิใจจนยิ้มไม่หุบ ทีมงานมูนวิสเปอร์ฟาร์มจึงตั้งใจว่า
เราจะผลิตน�ำ้ มันมะพร้าวธรรมชาติเกษตรอินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดเช่นนี้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน�ำ้ มันมะพร้าวอืน่ ๆ เพือ่ ลูกค้าทุกๆ คน
ประกาย ฝันเล็กๆ ทีพ่ อเพียงสานทอกับแนวธุรกิจทีเ่ พียงพอ
สวนเสียงพระจันทร์ก้าวย่างเล็กๆ ทุกก้าวพร้อมส�ำนึกขอบคุณ
ธรรมชาติทไี่ ด้ให้ของขวัญอันแทนคุณไม่รหู้ มดนีแ้ ก่เรา ด้วยความ
มุง่ มัน่ ผลิตน�ำ้ มันมะพร้าวธรรมชาติเกษตรอินทรียแ์ ละผลิตภัณฑ์
จากน�้ำมันมะพร้าวคุณภาพสูงสุด ฟาร์มและโรงงานผลิตอยู่ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม (ไม่ได้เปิดให้เยี่ยมชม)

I AMNESTY

CORNER
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม
8-9  
9
9
10
31

เวทีแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือการด�ำเนินงาน
ณ ศูนย์เซ็นคาเบรียล ซอยทองหล่อ 25
นิทรรศการเคลื่อนที่ โปสเตอร์ 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
“จงกล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้” ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร
รณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร
ยื่นจดหมายเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิต ณ รัฐสภา
วงคุยเรื่องโทษประหารชีวิต (Death Penalty Forum)
ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน
11-12
5

ถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล เชิญแวะที่ส�ำนักงานขาย
และคลังสินค้าที่สาขารังสิต
126/24-25 ม.นันทนาการ์เด้น ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 081-859-1712, 081-840-1712 แฟกซ์.02-975-6858

สุนทรพจน์เพื่อสิทธิมนุษยชน “Say it Rights”
ณ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิทรรศการเคลื่อนที่ โปสเตอร์ 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
“จงกล้าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม กิจกรรมรณรงค์
“จดหมายรัก(ษ์)สิทธิ์”

ธันวาคม
8

วันสิทธิมนุษยชนสากล (10 ธค)
Shine A Light, Believe in Rights

AMNESTY
INTERNATIONAL
THAILAND SHOP
AI@50 MERCHANDISE

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการเคลื่อนไหวเพื่อ
สิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นเจ้าของสินค้าระดมทุน “Amnesty 50 Proof” ในราคาพิเศษ
> ปากกา 30 บาท
> สายคล้องคอ 50 บาท
> ยกเซ็ต ปากกา+สายคล้องคอ+เข็มกลัด 100 บาท (จากปกติ 120บาท)
* ราคาไม่ร่วมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 30 บาท

MEMBERSHIP
CORNER
บัแอมเนสตี
ตรสมำชิ
ก
้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ส่งถึงมือท่านหรือยัง ?

สินค้าจ�านวนจ�ากัดเพียงอย่างละ 200 ชิ้น เท่านั้น!
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 0 2513 8745
หรืออีเมล์ membership@amnesty.or.th

สินีนาฏ เมืองหนู
ผู้ประสานงานฝายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย
สวัสดีคะ่ สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย ส�านักงาน
ทยอยส่งบัตรสมาชิกให้กับสมาชิกแล้ว คาดว่าสมาชิกที่แจ้งความจ�านงรับ
ข่าวสารทางไปรษณียแ์ ละให้ทอี่ ยูส่ า� หรับการจัดส่งเอกสารไว้กบั ทางส�านักงาน
จะได้รับบัตรสมาชิกกันแล้ว
ส�าหรับสมาชิกที่ไม่ประสงค์รับข่าวสารทางไปรษณีย์แต่ต้องการ
รับบัตรสมาชิก สามารถแจ้งที่อยู่ส�าหรับการจัดส่งและอาจวงเล็บมุมซองว่า
“ส�าหรับบัตรสมาชิกเท่านัน้ ” เพือ่ ทีท่ างส�านักงานจะไม่เก็บข้อมูลทีอ่ ยูข่ องคุณ
ในการส่งเอกสารอื่นๆ ทางไปรษณีย์ต่อไป
แจ้งความต้องการรับบัตรสมาชิกพร้อมทีอ่ ยูไ่ ด้ที่ โทร 0 2513 8745
หรืออีเมล์ membership@amnesty.or.th อย่าลืมแจ้งด้วยนะคะว่า สีไหน
ที่คุณต้องการ เขียว หรือ ด�า

เงือ่ นไขการใช้บตั รสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย

• บัตรนีใ้ ช้สา� หรับเป็นส่วนลดสินค้าของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย
และสินค้าในเครือข่ายใส่ใจ (Shop Share Change) เท่านั้น
• บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ
องค์การฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ตามความเหมาะ
สม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ส่วนลดสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
อีกหนึ่งวิธีในการรับบัตรสมาชิก หากคุณไม่ต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์
- ติดต่อขอรับบัตรสมาชิกได้ที่บูธกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเทศไทย บูธกิจกรรมทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ อ่านได้จาก I AMNESTY CORNER
ปฏิทินกิจกรรม

SNAPSHOTS
เก็บตกภาพกิจกรรม
กรกฎาคม – กันยายน 2554
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WHY DO WE GET UP IN THE MORNING?
BECAUSE WE KNOW THAT
CHANGE IS POSSIBLE.

Peter Benenson believed that a shared sense of
humanity could unite ordinary people into common action, so
that something effective could be done. Something effective
has been done. Over the past 50 years a global network of
people has supported, celebrated, and stood up for those who
are willing to speak truth to power. We have changed minds,
changed laws and changed lives, and in so doing, evolved
into a worldwide human rights movement of over 3 million
people.
Our unity is our strength.

Who we are
We are a movement of millions of ordinary people who come together to
work for
justice. We support, celebrate and stand up for those who are willing to
speak out for justice. Together, we are united against injustice. We are at
our most powerful
when we stand together for human rights. What we believe We all have a
conscience, a sense of right and wrong. It is a powerful human force that
compels us as individuals to make things right. Solitary acts of kindness
and bravery go a long way to protecting human rights. But what if all of
humanity were working together for justice? Unity is the key to real change.
Unity gives us the courage to stand up for what we know is right. It gives
us the power to exert real pressure on the barriers to positive change.
Through unity we have eyes and ears all over the world, so no injustice goes
unchallenged. What we do Amnesty unites people to take a stand against
injustice. Through public pressure, and international solidarity, we research,
educate, campaign and inspire people towards long-term solutions to human
rights issues. We have extraordinary goodwill with us. Our supporters want
us to be strong and influential. And they want to join us in collective action
towards
justice. But to do that, they need to know how they can get involved.

THIS IS YOUR FREEDOM MAGAZINE
PLEASE LET US KNOW IF YOU LIKE IT

OUR CENTRAL IDEA
TOGETHER FOR HUMAN
RIGHTS, UNITED AGAINST
INJUSTICE
Our members and supporters have an active role to play, and Amnesty
needs to be clear what those roles are, whether they are researching,
promoting, lobbying, campaigning, giving time or money or passing on
the word. The more clearly we articulate our role, the more people will
stand alongside us and feel empowered.
“Together for Human Rights, United against Injustice” is a small but
significant shift in focus to help us define our unity of purpose.
HOW WE COMMUNICATE
Amnesty can be relevant on the street, in the home, in the city and in
the country by using compelling language to express truth. We can bring
Amnesty into the lives of millions more people by working on how we
communicate. This is how we strengthen a movement that embraces
collective action as the path to justice.
SHARE, Awareness of the Amnesty “brand” is high, knowledge and
understanding of what we do is low. We must invest time describing the
change we seek, sharing what we know, what we believe in and what we
do. Create a shared understanding of Amnesty’s ambition.
INVOLVE, “Together for Human Rights” means just that: doing things
together. It also means being more explicit about the different ways one
can get involved. Give others a role to play in our ambition.
INSPIRE, People respond better to a positive than a negative. It is
easier and more
effective to act on specific things than an abstract concept. Emphasize
the emotional offer of hope and show positive change. Demonstrate
progress to show that change is possible.
FROM SALIL SHETTY, SECRETARY GENERAL,
AMNESTY INTERNATIONAL
UNITY IS OUR KEY TO EFFECTIVE CHANGE IN THE WORLD
“There is a future where we have made an even greater human rights
impact.
That recognizes that the world is changing and we have to change too.
One in which we have tapped into the tremendous power and opportunity
that we have to create a truly global organization. The future is One
Amnesty. I believe in this future. It is one that sees us all where the
major human rights challenges are: reacting quickly and directly when
there is a crisis that requires our intervention and continuing to take on
the most controversial and challenging human rights issues. In this future,
I see an Amnesty team – members and staff – that is increasingly
representative of those whom we campaign for, and standing alongside
them wherever they are.
I see us matching our strength and conviction in the north with membership,
support and action in the global south – combining our efforts to be more
relevant, more influential and have a greater impact.”

FREEDOM

>> What would you like to see more of in future issues?

Editor in Chief: Parinya Boonridrerthaikul
Editor: Sineenart Muangnoo
Editorial Team: Pakamas Khamcham, Atchara Paeplod,

>> Do you have photos or articles that you would like to share

Sutharee Wannasiri, Trin Khumsap,

with other members?

Translator: Paninya Masrangsan, Peter Limpiyawon
Proof: Aditi Pradhan
Graphic design : Chaiya Khotsakdee
Copyrigth credit : Amnesty International Thailand

>> Have you used the actions?
>> Have you shared the information with anyone?

>> And finally, don’t forget to visit our website www.amnesty.or.th

Send all your comments and suggestions to:
FREEDOM
Growth Mobilization Coordinator
Amnesty International Thailand
90/24 Soi Ladprao 1, Ladprao Rd.,
Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
or email us on membership@amnesty.or.th

FREEDOM the magazine from Amnesty International TH
for Supporter and Members of Amnesty International
Thailand, 90/24 Soi Ladprao 1, Ladprao Rd., Jomphol,
Chatuchak, Bangkok, 10900
Telephone: +66 2 513 8745, 513 8754
Facsimile: +66 2 939 2534
Email: info@amnesty.or.th Website: www.amnesty.or.th
Facebook: www.facebook.com/AmnestyThailand
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HUMAN RIGHTS

of Amnesty International Thailand
TALK >> Members
Every member must know: Annual General Meeting 2011 RECAP
> Amnesty International Thailand 2011:
Board Members, Staff, Volunteers and Interns

ARTISTS
FOR AMNESTY
> Pornchita Na Songkla
> Arak Amornsupasiri (Pae Slur)
> Musketeer

MOVE CLOSER
TO THE GROUND

> 30th International Council Meeting (ICM) 2011
> How to survive International Council Meeting (ICM) 2011

STORIES
TO INSPIRE
Aung San Suu Kyi
records message for
Amnesty International’s 50th
Birthday
SHELL APOLOGISES
for Human Rights
Violations in Niger Delta

HUMAN RIGHTS
NOW!

>CALL FOR CLEAN-UP OF THE NIGER DELTA
>KEEP THE PROMISE

SHOP SHARE CHANGE
> Moonwhisper Farm, Organic Virgin
Coconut Oil/Natural Products

Amnesty
International
Thailand Shop:

AI@50 Merchandise

SNAPSHOTS

> Amnesty International Thailand Activities on July-September 2011

MEMBERS OF
AMNESTY
INTERNATIONAL
THAILAND

Amnesty International is a global movement of 3 million supporters,
members and activists in more than 150 countries and territories
who campaign to end grave abuses of human rights.
We believe human rights abuses anywhere are the concern of
people everywhere. So, outraged by human rights abuses but
inspired by hope for a better world, we work to improve people’s
lives through campaigning and international solidarity. Our
members and supporters exert influence on governments, political
bodies, companies and intergovernmental groups
We are independent of any government, political ideology,
economic interest or religion and are funded mainly by our
membership and public donations.
Our vision is a world where every person enjoys all of
the human rights enshrined in the Universal Declaration
of Human Rights and other international standards.
Our mission is to conduct research and generate action
to prevent and end grave abuses of human rights and
to demand justice for those whose rights have been
violated.
Core values: AMNESTY INTERNATIONAL forms a
global community of human rights defenders with the
principles of:
- International solidarity,
- Effective action for the individual victim
- Global coverage
- The universality and indivisibility of human rights
- Impartiality and independence
- Democracy and mutual respect

Amnesty International Thailand established in 1993 and in 2003
was registered with the Thai Government as an association. Working
in cooperation with both government and private organizations,
we have conducted various activities to promote understanding and
protection of human rights on a large scale.
Amnesty International Thailand is working on.
> End the death penalty
> Human rights education for Freedom of Expression
> Campaign for political prisoner in Burma
> Individual at risk
> Corporate accountability: Shell

AI Thailand membership categories
have been developed by following
Amnesty International Guidance
(2009 SAR Guidance);
1. Members

• Individuals who contributed financially (regardless of the amount
during the reporting period AND
• Agreed in writing (or other verifiable documentation) to be recognized
as members (as defined in the AI Statue) during the reporting period

2. Activists

• Individuals who did not contribute financially to the movement
during the reporting period AND
• Took part in at least one AI action (with verifiable documentation)
during the reporting period (e.g. youth activists).

3. AI Thailand Groups

• 5 individual members living in the same area or working in the
same line form a group and take on a specific role and
responsibilities. Group would be expected to show that the aims of
the group fit in with AITh’s direction and plan, and should come up
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with a plan of action for the group. Approval of the new group would be at the discretion
of board and groups would report to the Growth Mobilization Coordinator as existing
groups do.
• Each group should have a structure including a chairperson and a coordinator, a
treasurer to handle the group’s finances and a secretary to record decisions and keep
a register of members.
• Groups might also have particular members responsible for fundraising, recruitment
(to support their work and make contributions to the international movement
(if possible), media relations, events and campaigns.
• Representative of the group are entitled to vote on behalf of group members as a
one vote and a 1 more personnel vote as AI Thailand member for committee election
in the Annual General Meeting (AGM) and other official AI Thailand meetings.

4. AITh Networks (issue based)

• 5 individual members interesting in the same issue and undergo a training
undertaken by AI Thailand. Group would be expected to show that the aims of the
group fit in with AI Th’s direction and plan, and should come up with a plan of action
for the group. Approval of the new group would be at the discretion of board and groups
would report to the Growth Mobilization Coordinator as existing groups do.
• Each group should have a structure including a chairperson and a coordinator, a
treasurer to handle the group’s finances and a secretary to record decisions and keep
a register of members.
• Groups might also have particular members responsible for fundraising, recruitment
(to support their work and make contributions to the international movement
(if possible), media relations, events and campaigns.
• Representative of the group are entitled to vote on behalf of group members as a
one vote and a 1 more personnel vote as AI Thailand member for committee election
in the Annual General Meeting (AGM) and other official AI Thailand meetings.

WORK ON

OWN COUNTRY
(WOOC)

Work On Own Country: AI adopted rules restricting campaigning by members on human
rights violations in their own countries, except for some special circumstances. It was
introduced to guarantee AI independence and impartiality and to express, in practice,
adhesion to the principle of international solidarity. These rules were developed in the belief
that it is generally more difficult to act - and be seen to be acting – impartially when dealing
with domestic cases rather than with overseas cases. Other important reason for this rule
was to safeguard the security of the members.

Until 2001, members could:
- mount national and local human rights education programs in
schools, universities and within the community;
- lobby their governments to improve laws and policies relevant
to human rights;
- campaign for abolition of the death penalty in their own country;
- campaign to persuade their government to ratify international
human rights treaties;
- translate, stock and distribute AI’s international reports on
every country in the world – including their own;
- take steps to help prevent asylum-seekers and refugees being
sent back to countries where they are likely to become victims
of human rights violations;
- take a stand against the transfer of military, police and security
equipment to countries where human rights violations are likely
to be carried out (see Military, security and police transfers ).

At the 2001 International Council Meeting it was decided
that sections may work on specific abuses of human rights
within their own country provided that:
- the section board in consultation with the section membership
decides to do this in accordance with established democratic
procedures within the section;
- the work that is agreed to be carried out is based on research
and materials approved by the International Secretariat; and
- this work takes place within the parameters of the
international country strategy, including the development
strategy for that country, and within the context of a suitable
agreement between the section and the International Executive
Committee (IEC).
- Sections undertaking such work will also need to demonstrate
that this work is being carried out alongside a substantial
program of work on abuses in other countries.

ANNUAL GENERAL

MEETING 2011

RECAP

Amnesty International Thailand
held the 2011 Annual General
Meeting on Saturday April 23,
2011 at Student Christian
Center, Rajathevee, Bangkok.
Fifty-five members attended with
Mr. Somchai Homlaor, Chair of
Amnesty International Thailand,
as the chair of the meeting.
The main goals for this Annual General Meeting (AGM) were to elect new board members,
review and approve the 2010 AGM minutes, 2010 activity report, 2010 financial report,
2011 plans, 2011 budgets, and amendments to the AI Thailand Statute.
The keynote speaker for this AGM was Prof. Vitit Muntarbhorn from the Faculty of Law,
Chulalongkorn University. His speech titled “Role of Civil Society in the Current Human
Rights Situation” summed up the history of human rights efforts and the relationship
between the public and government sectors. He emphasized that everyone is entitled
to the same human rights. He considered the recent outcries in Thailand as part of a
democratic movement. He also pointed out that the 18th Constitution of the Kingdom
of Thailand is continuously the cause of conflict in Thai society.

MAKING IT
A SUCCESS
Amnesty International Thailand believes that this
year’s success has been brought about by the
strength, support and solidarity of spirit of the
members, activists, supporters, board members,
interns, volunteers and staff who shared their talents,
energy and valuable time to make our mission
possible.

BIG DREAMS,

BRIGHT CHANGES

2010 brought forth a new life, new hope and new
image for Amnesty International Thailand
(AI Thailand). It all started with the recruitment of
4 new staff, including a new director (May), human
rights coordinator (June), growth mobilization
coordinator (September) and campaign coordinator
(October). They also welcomed new members to
the AI Thailand Board. AI Thailand was fortunate
to obtain assistance from interns and volunteers
from Thailand and abroad. Moreover, the numbers
of members, activists and AI Thailand groups have
increased tremendously throughout the year; 684
members/ 2,547 activists /1 supporter/ 12 AITh
groups/ 11 intern and volunteer working in the office
/ and 27 (for activities)volunteers

A FOR

ACHIEVEMENTS EARNED
Governance & Management

> Draft board code of conduct, job descriptions were developed
> Board was given an induction and orientation to understand their role and
responsibility. Board induction pack is available
> Board transition process was created through a board appraisal and sharing session
with new board members
> Monthly financial reports and quarterly program reports were produced and
reported to Board for monitoring
> Staff policies and procedures, Financial policies and procedures, and interns/
volunteers guidelines were developed, finalized and implemented

Growth Mobilization
> Draft growth strategy and plan were discussed and developed
> Draft members / activists code of conduct was developed
> The Membership database and system was developed
> Membership handbook was developed
> Numbers of members and activists coming from different backgrounds have increased
> Members / activists are able to participate through various AI Thailand events
> Evaluation by members and activists of all activities were gathered and noted
> Weekly emails, newsletter, information through the website are regularly sent to
members, partners and media
> Website, brochures, and audio presentations were developed to promote the
organization and its advocacy activities
> There is an increase awareness and understanding of AI’s position and campaign
work by members and the public
> In 2010 a survey of Members’ participation and access to information was conducted by telephone interviews and online questionnaires. 196 members participated
in the survey. Collected information will be used to further develop membership database and Amnesty International Thailand scope of work
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OVERALL VISION

AND THE NEXT STEP OF
AMNESTY INTERNATIONAL THAILAND:
OPERATIONAL PLAN AND BUDGET 2011

On May 28th, 2011, Amnesty International celebrated its 50th
anniversary worldwide. To give our members a chance to be a part
of this special moment and further promote our organization’s
mission, AI Thailand organized a fundraising concert with Su Boonliang
on May 28th. The revenue (after deduction of expenses) was used
to fund human rights education for youth in juvenile detention.
Furthermore, there will be more celebratory activities for AI’s 50th
anniversary, such as poster exhibitions and human rights speech
contests, throughout the year.
AI Thailand is focusing our campaigning efforts on 1) freedom of
expression, 2) abolishment of the death penalty, 3) pressuring shell
corporations to take responsibility for the human rights violations in
the Niger Delta of Nigeria, 4) releasing political prisoners in Burma.

AMENDMENT

TO THE AI THAILAND
STATUTE
*item 15.1 – edited the number of AI committee members to be
5-9 people
*item 15.3 – added regulation: application for a committee position
must be submitted at least 30 days before AGM
*item 17 – added item 17.5, remove a person from the committee after
3 consecutive unexcused no-shows at the committee meetings
*group members into 3 categories: student, general member and
family. The membership fees remain the same at:
- Students (elementary school – college) 20 baht
- Family 600 baht
- General member 100 baht

In honor of Human Rights Day and AI’s 50th anniversary, AI Thailand
will organize a ‘Shine A Light’ event. Since December 10th (Human
Rights Day) is a part of a long weekend in Thailand, the actual date
of the event may be slightly different. We will inform our members of
the exact date later.
At the end of 2011, AI Thailand will apply to be officially recognized
as a Structure by the International Secretariat in London. The goal is
to have more authority and stability in terms of our office’s finances,
work and decision making processes. Therefore, we need a great
deal of support from our members and committee members. AI
Thailand must submit the official proposal within the month of
October 2011. The application will then be processed in November.

ELECTIONS:
TREASURER AND
COMMITTEE MEMBERS
There was 1 candidate for the AI Thailand’s Treasurer position.
1. Pimjai (Ning) Pimjaichon (24 votes -- approved)
There were 5 candidates for the committee positions.
1. Mohammad Nasim 		
2. Kritika (Koy) Pokakorn 		
3. Cheunsuk (Toom) Asaitammakul
4. Ahmad Rumi Abid 		
5. PornPen (Noi) Kongkajonkiat

(4 votes)
(8 votes)
(13 votes)
(7 votes)
(13 votes)

In the elections, there were 2 voided ballots and 3 abstentions.
Three additional committee members (including Treasurer)
were needed. The elected person was:
1. Miss Pimjai Pimjaichon: Treasurer
2. Miss Chuensuk Arsaithamkul: committee members
3. Miss Pornpen Khongkachonkiet: committee members

BOARD MEMBERS 2011
1. Mr. Somchai Homlaor			
		
2. Miss Kwan rave Wangudom		

Chair		

3. Mr. Pakorn Areekul			
		
4. Miss Pimjai Pimjaichon 			

Member		

5. Miss Chuensuk Arsaithamkul		

Member		

6. Miss Pornpen Khongkachonkiet		

Member

Member		

Treasurer		

CHUENSUK
AMNESTY
ARSAITHAMKUL
INTERNATIONAL
THAILAND 2011: MEMBER
BOARD MEMBERS
Mr. Somchai Homlaor
Chairperson
Education-Experience
1998 : Training on Fair Trail
1995 : Training on Trial observation
1986 : 6-month Study Tour on human rights in Asia
1987 : One year International Human Rights Internship Program
at Columbia University, New York and Asia Watch, Washington D.C.
1973 : LL.B School of Law, Thammsat University

Activities
Present : Chairperson, Amnesty International Thailand,
: Member, The Truth and Reconciliation Commission
of Thailand (TRCT),
: Member, Thai Legal Reform Comission,
: Chairperson, Cross-Cultural Foundation (CrCF)
: Secretary, Human Rights and Development Foundation
: Member of Sub-Committee on the Civil and Political Rights,
National Human Rights Commission
: Steering Committee member of Alternative ASEAN Network
on Burma (Altsean Burma)
: Legal Consultant, the Asian Institute of Technology (AIT)
: Member, Legal Reform Committee, Office of the Priminister
2004-2007 : Member of Executive Board, Lawyer Council of Thailand
1996-2005 : Secretary General, Forum-Asia
1995-1997 : President, Union for Civil Liberty (Thailand)
1994-1997 : Board Member, Environment Lawyer Committee,
Lawyer Council of Thailand
1992-1993 : Secretary General, Campaign for Popular Democracy,
Thailand
Publishing : Editor, Collection of Environment Laws
: Green World Foundation & Lawyer Council of Thailand
: Selection on Human Rights for Training of Lawyers

During 2003-2008,while I was studying M.A. in Women’s Studies
Programme, I was also working as Program Coordinator with
several non-profit, non-governmental organizations including
Gender and Development Working Group (GAD-WG), Alliance of
the Advancement of Women (part-time), and ActionAid Thailand,
concentrating on providing technical support and building
capacity of staffs and partners in understanding gender issues
and mainstreaming gender concept and women’s rights into their
strategic development works, law and policy advocacy. During
that time I had the opportunity to attend numerous trainings on
the topics of PMES, gender and development, women’s rights,
violence Against women and CEDAW. And I got chance to be
NGOs representatives to present NGOs’ Statement in the 34th
Session of CEDAW Committee, UN Headquarter, New York, USA.
Then since 2009 until now I have been working as a freelance
researcher, still focusing on gender issue,women’s rights and
sexuality, mainly on Domestic Violence and Sexual Harassment.
During these day I am on my way of building capacity for myself
in Conflict Transformation and Peacebuilding. My intention is to
be a Peacemaker.

PIMJAI PIMJAICHON
TREASURER
Bachelor degree on Faculty of Law,
Thammasat University

Working experience:
Present: Central Trading Co,ltd
2009-2010:
Thanachart Insurance
2005-2008 :
Hope of Thai people foundation
Pimjai used to be committee
member of AI Thailand for four
years. In 2011 Pimjai has applied
for treasurer because she would
like to be part of the success and
growth of Amnesty International
Thailand

PORNPEN
KHONGKACHONKIET
MEMBER
Since graduating with my M.A., I first spent almost five years working with a regional Asian human rights
organization, FORUM-ASIA, concentrating on general promotion and protection of human rights.
I facilitated national and international protection for marginalized people in Thailand and in the broader
Asian region. During this time working for FORUM-ASIA, I had the opportunity to attend numerous
trainings, including those on the topics of migration, trafficking in persons, racial discrimination,
globalization and gender perspective. In addition, English has been my working and studying
environment for more than 10 years.
Since 2005, I have worked as a human rights activist with the Cross Cultural Foundation since 2005.
CrCF is a non-profit, non-governmental foundation. Since then it has coordinated several activities in
partnership with its working partners such as Lawyer Council of Thailand, Thai Volunteer Services
Foundation, Muslim Attorney Center and the Working Group on Justice for Peace. CrCF also works with the National Human Rights
Commission in promoting and protecting the rights of marginalized groups in Thailand such as ethnic groups, migrant workers, and stateless
peoples.
From June 2006-Mar 2008, I acted as the project coordinator for the Working Group on Justice for Peace under the legal umbrella of CrCF.
WGJP was established in June 2006 and aims to respond to issues of justice and human rights raised by the ongoing conflict in the three
southernmost provinces of Thailand: Yala, Pattani and Narathiwat. In addition, since 2007, I have worked with Highland Peoples
Taskforces (HPT) www.chonpao.com in assisting their human rights capacity building among IPs networks.
Since Mar 2008, I acted as the program director of Crcf and as a project coordinator for Access to Justice and Legal protection. We
continue provide a voice for the hundreds of victims of abuse in Southern Thailand, and work closely with local communities to ensure
greater governmental transparency and accountability, with the ultimate aim of achieving long lasting peace in a region which has for so
long been neglected and ignored. The project activity is also involving in fact finding, legal assistance/advocacy, trial observation activity and
policy /media advocacy.
I have experienced in assisting a Thai lawyer on defending for a political refugee from Cambodia in Bangkok Criminal Court from 2001-2003
and also an abduction trial of a missing lawyer in Bangkok Criminal Court in 2005. I have attended two human rights trainings partially in
relation to trial observation in Thailand in 2006 and 2008 organised by ICJ. Currently, I am a law student at Thammasat University in Bangkok.
My goal is to combine my law degree with my extensive experience in human rights advocacy and prior graduate work in Southeast Asian
Studies to be a lawyer defending people whose rights are violated.
my blog: www.voicefromthais.wordpress.com facebook: crcf.justice@gmail.com

KWANRAWEE
WANGUDOM
MEMBER
2006-2008 Campaign Officer,
Amnesty International Thailand
2008-2010 Masters in Human
Rights and Development at
Institute of Social Studies (ISS),
the Hague, the Netherlands
Currently, she teaches a course on human rights at the Human Rights
and Peace Institute, Mahidol University. She volunteers at a public
information service to help victims of protest dissolution in April-May
2010. Additionally, she also sits on the board of AI Thailand.
She wanted to be a committee member to make significant
improvements to AI Thailand’s standing, activities and relationship with
the members and the society. For example, she plans on establishing
a better internal suggestion system to enhance the organization’s
fairness and transparency. She witnessed critical managerial problems
in AI firsthand when she worked as a campaigning staff member.

JUBJANG
VIBUNART
OFFICE ASSISTANT

Jubjang is from Nonthaburi Province. She joined Amnesty
International Thailand in 2005. As an office assistant she offer
administrative support ot the office and also takes part in the
human rights activities. She has the responsibility to keep the
office running smoothly.
In her private life, Jubjang is single mother working to secure
the financial future for her son. She always brings her son
participate in AI Thailand activities, do every work that makes
good financial preparing for her son. She always bring her son
participated in AI Thailand activities “he will get experience and
learn” Jubjang says

STAFF

PARINYA
BOONRIDRERTHAIKUL
Executive Director

Education background:
Bachelor degree on Business Administration (Accountant), Assumption University and Mater degree on
Human Rights, Center for Human Rights Studies and
Social Development, Mahidol University.

Working experience:
- Being student activist during senior high school and
university;
- President of Catholic Students Association of Thailand.

- Special Program Coordinator, Center of Human Rights
Studies and Social Development, Mahidol University
- Finance and Administration Manager, ActionAid Thailand
- Tsunami Project Coordinator, ActionAid Thailand
- Program Officer / Personal Assistant for Asia Regional
Director, ActionAid Asia Regional Office
- Local Coordinator for Asian Civil Society Forum
- Project Assistant, Asian Regional Resource Center for
Human Rights Education (ARRC)
- Administrative, Focus on the Global South
- Coordinator, International Movement of Catholic Students
Asia Pacific

Internship:
1. As intern of Pax Romana in 57th United Nation
Commission on Human Rights (12 March – 27 April,
2001 Geneva, Switzerland)

NAOWARAT SUASA-ARD
OFFICE MANAGER
Naowarat graduated from the Silapakorn
University.
She started her working life at
Foundation for Children and later
worked with the Thai Labour Campaign
for 6 years, here she got an opportunity
to learn a lot about labour life.
In 2006 she joined AI Thailand as
office manager. Naowarat has more
than ten years experienced in human
rights and development work, she
provides vital support to Amnesty
International Thailand and contributes
extensively to Amnesty International
Thailand’s work. Naowarat lives close
to the office with her husband and travels back to her hometown, Petchaburi,
every Friday evening to spend time with her 6 months old son.

2. As intern of Pax Romana in 55th Sub-Commission on
the Promotion and Protection of Human Rights
(28 July – 15 August, 2003 Geneva, Switzerland

SUTHAREE WANNASIRI
CAMPAIGN COORDINATOR
I volunteered and worked with Amnesty International after graduating from
university. My interest in human rights began while I was a college student
and I visited the juvenile offender center to talk with and interview them as
a part of my study program. I started questioning social injustice and inequality.
Crimes and violence in our society are not the result of those so - called
“criminal” but the genuine underlying cause is the large gap between the
rich and the poor in our social structure. Poverty, unequal access to education,
employment, and political participation has led to several social problems.
To sustainably solve these problems, it is essential to promote economic and
social equality and protect human rights for all. Human rights is not about
donating money or food to the least-fortunate for philanthropic purpose.
Infact, it is our daily perception and the way we treat other persons equally
as a human without discrimination based on age, sexual orientation, race,
religion, economic status, or political ideology.

Education background:
- Bachelor degree on (BA)Political Science Major in
International Relations, Chulalongkorn University and
- Master degree on (MA) Erasmus Mundus
Human Rights Practice, Goteborg University, Sweden,
Roehampton University, UK, and University of
Tromso, Norway

TRIN KHUMSAP

HUMAN RIGHTS
EDUCATION COORDINATOR

SINEENART MUANGNOO
GROWTH MOBILIZATION
COORDINATOR

“human rights abuses
anywhere are the concern
of people everywhere”

STAFF

I’m a human rights education coordinator, working with AI Thailand
since May 2010. Human rights education aims to develop learning
materials and methods through participatory learning and creating
networks, which are beneficial for learners to develop a deep
understanding and awareness of their rights. “Education shall be
directed to the full development of the human personality and to the
strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms.
It shall promote understanding, tolerance and friendship among all
nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the
United Nations for the maintenance of peace.” UDHR Article 26(2)
Before joining the team, I worked as a freelance teacher with specialization
on development drama. I taught and conducted development workshops
for juvenile offenders, street children, persons infected with HIV/AIDS,
refugees etc. I have experience in working with both local non-profit
organization and international non-profit organizations that work on
issues such as human trafficking, reproductive health, child rights, rights
of ethnic people etc.

Sineenart joined Amnesty International Thailand in September 2011
as a growth mobilization coordinator which involves coordinating the
identification of capacity building needs of AI Thailand membership
entities and the delivery of capacity-building interventions in order to
achieve the human rights and growth goals of the movement in Thailand.
The work assists in catalyzing the mobilization of people for human
rights impact, promotes growth in activism and diversity, and
contributes to capacity building initiatives internally and with partners.
Before joining AI Thailand, I worked for two years with a travel agency,
and five years with non-profit organizations that aims to provide
individuals a voice in the society and the rights to their own livelihood
and natural resource. It also focused on educating poor and marginalized
people about their rights, enabling them to better influence public
policies and empower them to represent their concerns.

SIRADA
KHEMANITTHATHAI
(NING)

I was an intern at Amnesty International Thailand from November 2010 to February 2011.
When I had just started the internship, I had an intention to focus on Burma issue. But
after I had been working in real situation, I increasingly and broadly realized and awared
of human rights. During my internship, I helped AI’s officers doing many kinds of activities,
including organizing forums, Light Up Night, AI booths and also translating AI articles and
AI news. The most significant one is that I was one of editors of AI’s newsletter , “Freedom”,
which I was given an opportunity to take action doing it. Moreover, the most impressive
experiences are not only about perfect action of all AI officers and volunteers, but also the
good relationship among AI personnels and people from other organizations. I have learnt
to work and learnt how to go along with many different kinds of people. There were a lot
of interesting people taking action on human rights I have known during my internship. Even after the internship period,
I attended AI activities that are so impressive, especially Thai-Burma Youth Exchange with NY Forum and Training Forum on
Human Rights for Young Citizen Reporters on April 2011. The inspiration I have got from AI is that I truly realize the other ones’
rights as everyone must have ‘human dignity’ and I also interest to work for promoting and supporting human rights. I am
currently working for People’s Empowerment Foundation and I am still keeping in touch with AI officers. I would like to thank
AI Thailand for this wonderful moment.

VOLUNTEERS/
INTERNS
HARSHPREET
KAUR ANAND
(HARSH)

I had always been curious as to what NGOs actually do? How do they make a
difference? How do they operate? What are their people like? Interning with
Amnesty International not only answered my questions but provided me with much
more
At Amnesty International Thailand (AITh), besides just understanding what human
rights are, reading about it and listening stories of various people from around the
world, I also participated in workshops with International schools, did PR at
Amnesty booth held at various events, participated in Human Rights conference
which was fun and very knowledgeable, participated in youth activities, arranged a
Light-up night on the issue of LGBT, took part in Human Rights Tour (and observed
and participated in clamming!), assisted in initiation process of AITh’s magazine,
learned and improved my organization skills and lastly participated in World Human
Rights day celebrations. These are few of the things I did as it is impossible to
cover all.
Internship at AITh was not part of any course for me but a decision based on my
curiosity and interest, and today I can proudly say that I am glad to be part of such
an organization. This internship didn’t just improve my knowledge but also honed
my personality for life.

SAKSIT KHUNKITTI
(NOLL)

I decided to volunteer for AI Thailand because I have always been
interested in Human Rights issues and wanted to learn more about
them. By working at AI Thailand I learned about Human Rights issues
that AI Thailand is working on such as the Human Rights situation
in Burma, Abolition of Death Penalty, and Protecting Freedom of
Volunteer : 20th June - 10th August 2011
Expression. I learned about these issues not just by reading about
Studying for BA Media and Communications at Goldsmiths, them, I learned by being part of the campaigns, meeting dedicated
University of London
and inspiring people who are working on the issues. Of course the
major part of AI’s work is raising awareness of human rights issues
among the general public. One of the way to do that is simply talking
to them, giving them information in which they may or may not agree
with you. Doing so not only you get to practice communication skills
but also reflecting on your own beliefs.
Additionally, I also was given the opportunity to use my computer
graphics skills in creating and editing campaign materials as well as
translating documents and uploading contents to social networking
sites.
Overall my short time volunteering at AI Thailand was a valuable
experience in which I have learned a great deal and I would recommend to anyone interested in

SUTAWAN
CHANPRASERT
(PLOY)
I was an intern with AI Thailand for about three months from April 18 - July 18 2011. And I still
work along with Amnesty International Thailand on occasional projects.
During the internship period, I was initially helping the campaign section then I also helped with
AI clubs since there was no intern/volunteer responsible for it at first.
My campaign coordinator, growth mobilization coordinator and I talk about our work and involvement
in the team regularly. They provide very useful suggestions and advices every time I come up
with some queries.
I have gained more knowledge about human rights. It makes me realize that human rights are
very important and it affects everyone both directly and indirectly.
I have learned that the life of every person affects each other one way or another. For example,
the Burmese people’s rights are seriously violated and as a result we witness vast illegal
immigration into Thailand which has its own set of problems attached to it.
I plan to do a research on Thai prisoners’ life and also plan have my career in the human rights
field. Thank you AI Thailand.

NAWAPHON
SUPWITKUL (TUKTA)
Undergraduated Political Sciences (International Affairs),
Thammasat University
Doing MSc Development Administration and Planning,
University College London
Frustration is my inspiration to join Amnesty International. Not that I want to
change the world nor I want to be a wonder woman, but I do believe that someone got to do something to minimize the cause of those frustration. It has been
said repeatedly that for the part 20 centuries that human race have incredible
success over technology and society development progress. On the other hand,
we are standing in the edge of the 21st century, and still, living amidst of injustice, greed for self interest, political conflicts, which have taken away freedom,
human dignity, and lives of many. It is the ugly truth that exists in shadow of
the world that we are living in.
My internship at Amnesty International Thailand was challenging and meaningful. During the past 6 months, I was fully
supported by colleges at the office and by other skillful individuals. My initiatives are value added when I turn them into
actions. Working to protecting others makes my eyes wide open to the world as it is. I have learned so many new things,
meeting hundreds of inspiring people, building network and connection. I have become a more responsible person. I am
really proud to make it happen even though it may consider as a very small contribution to many others. At the present, my
internship has ended, but my willing to contribute has no expire.
Amnesty International Thailand gave me one of the best experiences, a chance attending to the International Council Meeting (ICM), which was held recently to discuss the future of the movement, as a youth delegation. It was an extraordinary
opportunity to speak out as a youth, an activist, a member and a dreamer. I am glad to be there giving, taking, and learning
from others’ experiences during and after the meeting. More importantly, it is heartwarming to meet and be friend with inspiring personalities, who are strongly active to protect human rights worldwide.
“Be idealistic, act realistically” is what I have learned from participating with Amnesty International.
I’m not gifted. My knowledge and experiences in international relations may be the best tool I use to cope with tasks in
promoting human rights. Faith and determination is crucial to pool out what we have inside to create something special. We
all are unique. It does not matter if we cannot contribute same things as others. The impact might not as great as others as
well. But seeing it or not, at least positive impact is surely be made within our soul.
I would like to thank you staffs and interns of Amnesty International Thailand for your generous support and friendship.
Thank you other members for your actions and your determination to contribute, to help light up candles rather than cursing
in the dark. Thank you for letting me knows I’m not walking alone. Thanks you

PANINYA ‘IM’ MASRANGSAN
Volunteer 2010-present

Concert: 50 Years Amnesty International
From huaglom.wordpress.com
Because I’ve been volunteering as a translator for
Amnesty International Thailand (AITh), they were
kind enough to offer 2 free tickets to this concert at
AUA Meeting Hall in Bangkok on Saturday. I don’t
have any friends (haha), so I went alone. I had a
good time. And I’m still proud that I could somewhat
navigate Bangkok.
I started volunteering with Amnesty International
last year, but we always communicate online. So
this was the first time I ever saw any of them in real
life. (Technology is a funny thing.) I finally got to
meet my helpful coordinator P’Gam (who has the
fancy title of Growth Mobilization Coordinator).
Although she was super busy being everywhere,
she took care of me. She gave me a fancy “Staff”
sign, so I could go around freely and sit in any
unoccupied seat I can find. Perfect! It was the best
deal ever. :)
Before the concert, I had time to walk around the
poster exhibition area downstairs. They picked 50
of Amnesty International’s posters that were made
in the 50 years of the organization.
I let all the people who actually paid for their tickets
go into the concert hall first. Then I followed them
inside. I felt bad for the organizers that the hall was
only about half-full, but I’m also thankful that I got
a great seat (3rd row, 1/3 from the right)! :D

It was also exciting to “meet” the Director
and the Chair of AI Thailand, because I’ve
translated their written words before.
For the actual concert, these 3 talented
“Songs for Life” (a genre. similar to folk,
but is new and usually aims at a social
issue) singers:
Arak Arpakat (whose songs were quite cute
and poetic. he had the look of my stereotypical Songs for Life singer)
Potjanas Potjanapitak (a singer with a great
voice from the deep South. A few of the
songs about being away from home were
quite touching.)
Su Boonliang (the most famous of the
group. He was the only person I knew
before the concert. Great performance.
Lovely, happy music. For the concert, he
sang about his abnormal cholesterol level,
his elementary school Thai teacher, a girl’s
chin and many more.)
Although the songs weren’t about human
rights, AI Thailand did a good job at putting
up relevant background pictures and inserting clips here and there. I left the concert
hall feeling happy from the music and inspired by the rest.
So I bought an Amnesty International
Thailand shirt to help them with the cost
(and I get a new shirt).
I’d say it was a good solo mission.

Amnesty International Thailand is an
organisation founded on volunteers.
Without these passionate, dedicated
individuals, we would be unable to
achieve human rights impact across
Thailand and around the globe. Therefore, our office could not operate
without help and support from likeminded people. Our interns play a
critical role in helping us achieve human
rights impact in Thailand and across
the globe. Internships are a great way
to get hands on experience in certain
areas, or on issues that you’re passionate about.
Big thanks to all of Amnesty International
Thailand Volunteer and Interns.

PORNCHITA
NA SONGKLA
(BENZ)

MUSKETEERS

is an indie rock band from Chiang Mai, Thailand. The
primary lineup consisted of singer Chakree Lapboonruang
is a top Thai model, actress, single and celebrity (Ten), guitarist Rawin Mitjitranon (Big), guitarist
for a number of years. In her younger days she Pakpoom Nimlamai (Poo) and bassist Sanwit
did some stunning photos. Now a day she does Whansanit (Doi).
more TV show hosting and makes appearances
at various events in Bangkok. Her look is different Musketeer’s debut album Left Right and Something
than most of the popular Thai celebrities. She earned with Believe Records label. The band a
has dark skin, big eyes and a wide smile. She nomination for the best new artist prize at the Seed
appeared in a couple of Thai movies, Zapp (2006) Awards. They were also nominated for Season Awards
and Jaew (English title MAID, released in 2004). in the categories of best new artist, best group, best

ARAK AMORNSUPASIRI
(PAE)
is a singer, member of Slur Band, film &
television actor and entrepreneur.
“I’m trying to express my way of thinking
into the songs. Please don’t expect good
voice or perfect arranging. Just focus on
the story and the harmony between three
instruments.”

producer and best album.

HOW TO SURVIVE
INTERNATIONAL
COUNCIL MEETING
(ICM) 2011
By Nawaphon Supawitkul
Member of Amnesty International Thailand
• Study before attending
Knowledge is power and knowing less can be painful. Before attending
the ICM, PREPCOM will sent out documents on agendas, resolutions
and every vital information for participants to study so that each section
and structure are fully informed and discuss whether position they
would take on issues. It could be shameful (and boring) for sitting in
the meeting room without knowing what is going on.
• Remember you colleague’s names
It is worth spending some time trying to pronounce and memorize your
colleges’ names. Participant list given and photo wall are great helpers.
Whether an introduction may start with a smile, a hand shake, or kiss
on their check, you will never know that a relationship you just have
made may open doors for a lifelong friendship or even something more
special! And yes, don’t forget you name tag so the others don’t forget
you too!

• Go Mingle (with those party animals!)
Not only conversations at a corridor while you are walking back to
your room but go check out how parties are going! Each night at
10, drinks and snacks are provided and hosted by sections and
structure by theme. For one thing, you can be assured that our
Secretary General’ steps on the floor is as good as on stage.
• Grab your food and coffee
Nutritious food gives you energy, coffee gives you boosted. Try some
international dishes and do not forget your ice cream cakes, stroopwafels
and apple pie. But if it is too heavy for you, a cup of tea would be
just fine.
• Make some noise and Vote!
Speak up for suggestions and concerns. Every little piece is
counted for stability of the movement.
• Have your eyes and ears wide open
Listen to others opinion and suggestions, not for yourself but for the
work of the organization as a whole. “Je ne parle pas Francais!”
“Yo no hablo Espanol!” Do not panic. Volunteer translator team is
there just to help you. All you have to do is find a right channel on
your head set.
• Take action!
Write a happy birthday card, paint your butterfly, and unlock your
key chain! There are a lot more creative actions waiting for you to
join in a fun way at the ICM. Some of them are youth’s initiative.
Don’t forget to bring back some ideas and share it with your friends
at home. Let’s get public attention for taking actions!
• Do some shopping
Yes, there is an AI flea market for you to spend some money on
awesome AI t-shirts, badges, CDs, stationary, earrings, scarves,
leather purses, etc. Good deal for such special items never waits.
Hurry up!

• Go sightseeing
Although the hotel was located in the
middle of nowhere, there is always a place
hiding, waiting for you to explore! Come
out, shine, and enjoy the sun sometime.
• Be inspired!
Get inspired! In the ICM, you are
surrounding by inspiring people 24/7 in
the most inspiring environment. These
people are bonded together by their
commitment to make a world a better
place, a world where everyone can
freely enjoy their rights fully. Moreover,
out of the ICM, 3 million people around
the world get inspired, and you wouldn’t?
Really?

FREEDOM 15

30

Th

INTERNATIONAL
COUNCIL
MEETING (ICM) INTERNATIONAL
COUNCIL MEETING

2011

(ICM) 2011
14-19 AUGUST 2011
THE NETHERLANDS

BACKGROUND
The International Council Meeting (ICM) is the supreme governing body
of Amnesty International (AI). It decides on AI strategy, political, financial
and organizational issues for the forthcoming years. The Council also
elects the International Executive Committee (IEC), to act as the decision-making
body of the movement between Council meetings, as well as other
committees.
The International Council (IC) consists of the members of the IEC and of
representatives of sections and structures, and of representatives of
Amnesty International’s international membership and meet once in two
years on a date fixed by the IEC.
The IEC may invite to the IC delegates from international networks and
other individuals as non-voting participants.
At this ICM, AI members from all over the world will gather to take
decisions on the future of their movement. Human rights activists from
all cultural backgrounds, origins and walks of life, are coming together to
discuss important issues which will influence their lives and hopefully
those of the people they speak out for. The ICM is an occasion for interaction
and communication between all these individuals, an opportunity for
building common bonds for future work.

One of the goals of the ICM is to reach consensus on as many
issues of possible work by AI as possible. Through a process of
shared commitment, mutual respect and friendship, consensus
does emerge more often than not, and this process is probably
the single most important outcome of any ICM.
AI is a membership-based organization, and our members
decide the direction of the organization.
The resolutions process is one through which members of sections
and structures propose changes in our policies, procedures,
and even our vision and mission. Proposals come in the form
of resolutions to the ICM.
Resolutions are discussed, possibly changed, and voted on first
at a working party and then at a plenary session.
Only representatives of sections and structures and the international
membership have the right to ICM. Recognized structures have
one vote each. All sections and the international membership
are allocated a number of votes in accordance with Articles 16a
and 17 of the Statute. This number is determined by the number
of individual members registered.

WHAT’S A RESOLUTION?
Resolutions are the texts of proposals by sections, structures or the IEC
that are discussed and decided upon during the Council. Once they have
been voted on, they become the decisions of the Council. The resolutions
are submitted well in advance of the Council (seven months deadline,
except in cases of emergency), to give the movement the opportunity to
discuss the issues in preparation for the Council. One special form of
resolution is a statute amendment, which proposes to alter the text of the
AI Statute. (The deadline for these is seven months and they need to be
approved by a two thirds majority at the Council.)
Amendments are proposals to change the text of a resolution, based on
the idea that those proposing it agree with the general idea of the resolution,
but think that there is a better way to make the proposal work.
Amendments can be proposed up until the last moment before concluding
the discussion of a resolution, but must be cleared before the resolution
can be tabled.

A working party is an opportunity for initial discussion, for
everyone’s concerns to be brought out. All participants at the
ICM can participate and they are free to choose which working
party to attend. Working parties try to operate by consensus, but
often a vote is needed. If a resolution is approved by the working
party, it progresses to the plenary.
A plenary is a meeting open to all participants. No concurrent
meetings are set in the agenda during a plenary, to allow all to
attend. The final plenary is the place where the final decisions
are taken by the organization. The decisions of the working
parties are really a recommendation to the plenary.

VISION FOR THE 2011 ICM
“THE ICM RADICALLY INCREASES OUR
IMPACT FOR HUMAN RIGHTS HOLDERS”.
• When people come into the meeting they are already feeling part of a larger movement
• We have an opportunity to contribute, talk with others (in any language), to learn, influence and be
influenced by others
• We have an opportunity to challenge ourselves and to be thoughtful
• Good decisions are made in a transparent, democratic way
• People leave feeling inspired, involved, invigorated and equipped to do the work and to be the
ambassadors for the outcomes of the ICM.
We gathered for the 2011 International Council Meeting in a year which marks the 50th
anniversary of Amnesty International, an occasion which leads us to celebrate five
decades of remarkable human rights work, marked by important successes and
breakthroughs; but which also compels us to push ourselves to strengthen our efforts
in the face of ongoing and very serious human rights challenges worldwide. During the
2011 ICM we have taken decisions regarding our human rights strategy, how we are
organized, our governance relationships and our financial strategy, in addition to
accepting the recommendations from the independent review. Over the course of this
meeting we have had painful and honest conversations, holding each other accountable
for the decisions we have made, and have acknowledged the work we need to do to
improve our governance and internal systems.

EACH SESSION OF ICM 2011
HAS A PRIMARY PURPOSE AS EITHER:
(E) Engage – learn, discuss, share information/knowledge, develop action ideas
(C) Consult – robust discussion of proposals
(I) Inform – participants will received updates, information or reports
(D) Decide – participants will take a formal decision after robust discussion

SESSION OF ICM 2011
CAN CATEGORIZE AS BELOW:
• Celebrate impact on human rights work; inspiring message
from rights holders whom AI has been working with
• Inform and engage on key AI human rights work: Middle East
and North Africa (MENA), Women’s rights, European Populism’s
Challenge to human rights, Demand Dignity – forced eviction,
and Technology for human rights
• Inform on leadership (IEC and Secretary General:SG) report
on where we are and where we need to go
• Inform and engage on the interim Independent Review of
payments by Amnesty International to its former Secretary
General and Executive Deputy Secretary General in 2009
• Inform and engage on AI’s presence : BRICS and Hubs
•Inform and engage on Human rights agenda: ISP to GPS 2 to
s/s priorities
•Sharing on best practices; s/s share organizational successes;
governance, fund raising, increase membership, lobbying /
advocacy, building partnership, use of technology, etc.
• Capacity Building on Active participant, effective campaign,
impact assessment of activism and building effective partnership
• Consult and Decide on Governance for human rights impact
and Resource Allocation Mechanism
• Consult and Decide several resolutions on human rights issues, organization, governance and finance matters
• Selecting our leadership – IEC (including treasurer) and
other committees : Chair person for ICM, International Nomination
Committee, Membership Appeal Committee, and Finance and
Audit Committee

WE HAVE BEEN CHALLENGED:
• To be more creative, relevant, accessible and inclusive in our activism
and organization, as we build partnerships with human rights defenders
– respecting defenders as activists, not just victims.
• To remember that despite facing ongoing human rights abuses,
women have always been leaders in the human rights movement in the
Middle East and North Africa. We must redouble our efforts to promote
women’s rights and gender equality in both the public and private
spheres.
• To seize the opportunities of this historic moment in the Middle East
and North Africa by keeping the focus on the demands of the protestors
for freedom, dignity and justice. We must bring our skills and experience
to bear in support of these demands for the courageous people of the
region.
• To clearly articulate our vision of the inherent dignity and equality of
all human beings when others seek to marginalize and exclude in such
contexts as nationalism or religious fundamentalism.
• To not get tired or complacent. We must never give up – we can change
the world.
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WE EXPLORED:
• Deepening our understanding of active participation – including as it relates to our work on gender and diversity – and how including
peoples from affected communities in our work increases our impact.
• Defining and sticking to our priorities and aligning our resources to our priorities. This is difficult, but it is critical to achieving lasting impact.
• Never becoming complacent about how we campaign. We must embrace opportunities such as digital technology to increase our impact.
• Constantly seeing the world through the eyes of those whose experiences are shaped by being excluded, marginalized, condescended to
and dismissed.
• Challenging ourselves to analyze situations and issues by applying human rights principles to them. Whether challenging populism or the
backlash against sexual rights, we must reframe the public discourse.
• Opening ourselves and our work to scrutiny and evaluation because we have an obligation to use our scarce resources wisely and well.

WE DISCUSSED KEY OPERATIONS THAT WILL
DELIVER THE INTEGRATED
STRATEGIC PLAN 2010-2016:

STORIES
TO INSPIRE

• The Critical Pathways define a program of work and the Global
Priority Statement identifies clear outcomes that AI can achieve
through global mobilization. We recognize the need to balance
global focus with local relevance.
• The Resource Allocation Mechanism (RAM) ensures effective
allocation of AI’s resources in alignment with identified priorities.
• The Growth Strategy ensures that AI grows its activism, membership
and financial resources in ways that maximize our impact around
the globe.
• The Blueprint for an integrated and results-driven IS, closer to the
ground. We will work towards:
- strengthening the quality and quantity of AI’s research, campaigning,
activism, communications, advocacy and growth, and the
integration across all of these areas;
- balancing global priorities and local relevance across regions with
clear delineation of the roles and responsibilities of regional hubs
and Sections and Structures, and of opportunities for collaboration
among them;

- following the principles and processes outlined in the Blueprint,
including fair treatment of staff, and ongoing risk management and
financial analysis;
- pursuing a timeline that is both ambitious and manageable with
regular evaluation including of the impact on strategic coverage and
global monitoring;
- identifying clear measures of success and will regularly report on
progress against these measures.
As we look to the future it is useful to remind ourselves that in 1961
we were at the cutting edge. One reporter famously accused
Amnesty International of being one of the “larger lunacies of our time.”
Since then others have described us as the “first social network.” Our
challenge in 2011 is to conserve that which is best about our
Movement, our values, our commitment, our energy and our activism
- and as a Movement embrace the change that will allow us to be at
the cutting edge today.

SHELL APOLOGISES
FOR HUMAN RIGHTS
VIOLATIONS IN
NIGER DELTA

From: Demand Dignity newsletter Issue 18 - August/September 2011
Photo: Amnesty International UK
Wow! August was a huge month for the campaign to clean up oil pollution in the Niger
Delta! The main event was the release of a landmark report by the UN Environment
Programme (UNEP) on the impacts of oil contamination in the Ogoniland region. UNEP
confirmed that Shell is systematically failing to clean up pollution, and the Nigerian Government
is unable to hold the oil industry to account. The report is a critical milestone in the history
of the Niger Delta, and provides an opportunity to achieve real change.
We also achieved success when Shell admitted legal liability for two
major 2008 oil spills near Bodo, Ogoniland, in a case filed in the UK courts. We reported
on the Bodo spills in 2008 and 2009, and we will soon issue a new report showing how 3
years later the pollution has still not been cleaned up and the people of Bodo continue to
suffer. Sections were instrumental in pushing out Amnesty’s response to the UNEP report,
including via social media, and our messages were drawn upon widely.
For more info: read our two press releases; and watch a video testimony by a victim of the
Bodo spills, and an interview with Amnesty expert Audrey Gaughran.
www.amnesty.org
www.youtube.com/ Niger Delta fish farmer remembers oil spill tragedy
www.youtube.com/ UN confirms massive oil pollution in Niger Delta

STORIES
TO INSPIRE
Ordinary people can change – and sometimes even save – lives, simply
by sending a letter.
• Urgent Actions are a classic Amnesty International campaigning tool.
• They can be very powerful, as these stories show.
Amnesty International’s members have changed many people’s lives
over the last 50 years. They do it simply by sending out Urgent Action
faxes and letters. The sheer volume of their correspondence has even
forced some officials to plead for mercy.

AUNG SAN
SUU KYI RECORDS
MESSAGE FOR
AMNESTY
INTERNATIONAL’S
TH
50 BIRTHDAY
The world’s best known political prisoner pays tribute to the world’s
largest human rights organisation and looks forward to the day
Amnesty no longer exists
Daw Aung San Suu Kyi, said:
“I wish, on this 50th anniversary of Amnesty International, that its
work will continue to be so successful, that there will no longer be
any need for such an organisation.
“So I hope that we shall be able to cooperate together to bring about
this sad, this happy day when Amnesty International no longer needs
to carry on its work. “
Aung San Suu Kyi went on to talk about her early awareness of the
organisation, and how she became increasingly aware of its importance
when she herself became the focus of Amnesty’s campaigning.
Aung San Suu Kyi, said:
“The work that Amnesty International has done for all those who are
suffering as prisoners of conscience is great - all over the world.
“I was quite young when I first learned about Amnesty International
and was struck by the fact that it had been founded simply because
one thinking man had read about the arrest of two young students in
Portugal. One man in the UK decided because of what had happened
to two young men in Portugal, that there was a need for such an
organisation as Amnesty International.
“From that day I have harboured great respect for the organisation
and after I was placed under house arrest and many of my colleagues
were imprisoned for their political beliefs, my appreciation for
Amnesty International increased by the day.”
Aung San Suu Kyi, said:
“Basic to the strength of Amnesty International is the fact that so
many ordinary people from so many countries in the world have been
persuaded to take part in its work.
“The letters written by ordinary housewives, by school children, by
retired people, by active young businessmen - all over the world - for
the rights of those who have been imprisoned, makes a great
difference.

From: amnesty.org.uk
Posted: 25 May 2011
Photo : ramanmedianetwork.com

“One single postcard means a lot, and it’s this kind of idea; that great
things start from small beginnings - that has made Amnesty International
such an unusual and such a globally relevant organisation.”
Speaking from Rangoon, wearing her trade-mark huge, bright flower
in her hair, the political leader known simply as “The Lady” by her
Burmese supporters, looked straight into the camera and smiled as
she said what a happy, sad day the end of Amnesty would mark for
the world. She acknowledged how vital Amnesty had been in conveying
the dire situation of human rights in Burma, and asked that Burma
is not neglected after the elections last November.
Aung San Suu Kyi, concluded:
“We should be sorry not to be in touch anymore with all those people
who have made this such a very, very valuable organisation, but we
should also be very happy when we know that there is no need for
Amnesty International any more.”
Nobel Peace Prize-winning activist organization Amnesty International
has welcomed the release of Daw Aung San Suu Kyi, a prisoner of
conscience, from house arrest in Myanmar (formerly called Burma).
Suu Kyi co-founded the National League for Democracy (NLD),
a pro-democracy political party that sought to counter the military
junta that has ruled Myanmar since 1962.
For nearly 15 of the past 21 years, Suu Kyi has endured unofficial
detention, house arrest and restrictions on her movement.
“The release of Daw Suu Kyi is beyond overdue,” said Larry Cox,
Amnesty International USA executive director.
“Amnesty International members and other activists around the world
tirelessly worked for her release for many years and welcome this
news. However, many others still languish in Myanmar’s jails for
merely expressing their views and must be released immediately.”
Nobel Peace Prize laureate (1991) Suu Kyi was released by the ruling
military Saturday. The 65-year-old political torchbearer plans to continue
her campaign to achieve democratic system and protection of human
rights in her country.
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HUMAN RIGHTS NOW!
CALL FOR CLEAN-UP
OF THE NIGER DELTA
Corporations frequently exploit the weak regulatory systems in many
poor countries, making people living in poverty some of the most
vulnerable to corporate human rights abuses.
People living in the oil-producing areas of Nigeria’s Niger Delta have
seen their human rights undermined by an industry that their
government cannot or will not hold to account. Oil pollution has
damaged traditional livelihoods such as fishing and agriculture, put
people’s health at risk and undermined access to safe food and clean
water. Many victims have not had access to justice or redress.
Urge Nigeria’s newly-elected President to commit to a comprehensive
clean-up of pollution in the Niger Delta. His public support will push
the oil industry to address the devastating impact of their bad practice.
The Nigerian government has a duty to protect the people of the
Niger Delta from the impact of pollution – tell the President to
effectively regulate the oil industry.
Nigeria’s government must hold the oil companies to account.
The oil companies must clean up their act.

END THE DESTRUCTION OF THE NIGER DELTA

OIL POLLUTION IS RUNING PEOPLE’S LIVES. GOVERNMENTS
CANT’T JUST LET OIL COMPANIES WALK AWAY.
Please continue to take action to push for a cleanup of the Niger Delta

KEEP THE PROMISE
record before the UN Human Rights Council in Geneva. The website
of Foreign Affairs at present displays a report which
DEATH IS NOT JUSTICE: ofthetheRoyalMinistry
Thai Government will present at the Review. Strangely, there
END THE DEATH PENALTY is no mention of abolition of the death penalty. It is impossible that
Indicator 3.1 at the strategic level of 2nd Thailand National Human
Rights Action Plan states that “…law that has death sentence will
process through the parliament consideration to abolish and change
to life sentence.”

The death penalty is the ultimate
denial of human rights. It is the
premeditated and cold-blooded
killing of a human being by the
state in the name of justice.
The use of the death penalty is
often discriminatory,
disproportionately targeting the
poor and minorities. It has not
been shown to be an effective
deterrent against crime and denies
the possibility of rehabilitation and
reconciliation. It prolongs the
suffering of the murder victim’s
family, and the loved ones of the
condemned prisoner. Above all, as long as human justice remains
fallible, the risk of executing the innocent can never be eliminated.
The death penalty is a symptom of a culture of violence, not a solution
to it. It is an affront to human dignity. It should be abolished.
In 2009, the Ministry of Justice published a second Human Rights
Plan for the years 2009 to 2013. In section 3.1 of the plan we are
informed that Parliament has discussed the death penalty, agreeing
to abolish the penalty and to replace it with life imprisonment. The
document originates from the Ministry of Justice. In an annex to the
plan, government ministries and departments, respond to the plan,
accepting its proposals. Among the signatories are Mr. Kasit Phirom,
Minister of Foreign Affairs. On October 5th, Thailand is scheduled to
present itself for a Universal Peer Review (UPR) of its human rights

this is some careless omission. In its previous appearance before the
UN Human Rights Council the Government was advised that current
interpretation of international law recommends abolition. Since that
time the UN General Assembly has voted three times in favour of a
Moratorium on executions worldwide to be accompanied by national
reflection on abolition.
What is the Government doing? Have they reversed the decision in
favour of abolition? Ominously, regarding the death penalty, the UPR
submission speaks of the importance of paying attention to public
opinion throughout the country. By this statement, it appears that the
Government is falling back on an old cliche, that abolition must wait
a majority in public opinion. As the government, now three years into
the human rights plan, has made no effort to introduce a public
debate or to present evidence for an informed discussion, we can
only assume that it intends yet again to quote the uninformed opinion
of a majority to block progress on abolition. This is a failure in moral
leadership, and a betrayal of the stand taken in the 2nd human rights
plan. Is this a decision of the Ministry of Justice? By what right do
they reject the plan and the signatories who accepted its proposal?
Will they try to justify this stand in Geneva in the coming October, or
hope that it will quietly pass unnoticed?

To g e t h e r a s k t h e g o v e r n m e n t t o
KEEP THE PROMISE: Country for Life
“Amnesty International opposes the death
penalty in all cases and under all
circumstances. The organization works
for an end to executions and the abolition
of the death penalty everywhere.”

