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นัับเป็็นัป็ีที่่� 20 แล้้ว ท่ี่�แอมเนัสตี้่�ได้้ด้ำ�เนัินัโครงก�ร 
เขีียนเปลี่ี�ยนโลี่ก (Write for Rights) พร้อมกับ 
จุุด้ป็ระก�ยคว�มหวังให้เกิด้ขึ้้�นัจุ�กพล้ังแห่งป็ล้�ยป็�กก� 
กับตี้ัวเล้ขึ้ขึ้องผู้้้ที่่�ร่วมยืนัหยัด้เพื�อแสด้งคว�มตัี้�งใจุในัก�ร
ที่วงคืนัคว�มยตุี้ธิรรมใหก้บัผู้้ถู้ก้ล้ะเมดิ้สทิี่ธิ ถู้ง 4,657,104  
แอคชั่่�น โด้ยเป็็นั 10,313 แอคชั่่�น จุ�กป็ระเที่ศไที่ย

ในัปี็น่ั� เร�ได้ร่้วมรณรงค์เพื�อ “จาง จา่น” จุ�กป็ระเที่ศจุน่ั  
ที่่�ถู้กคุมขัึ้งเพ่ยงเพร�ะร�ยง�นัสถู�นัก�รณ์โรคโควิด้-19 
เมื�อเมืองอ้่ฮั่ั�นัถู้กล็้อกด้�วน์ั ในัช่่วงแรก  เธอเริ�มอด้อ�ห�ร
ในัเดื้อนัมิถูุนั�ยนั 2563 เพื�อป็ระที่้วงก�รกักขึ้ังแล้ะยืนัยันั
คว�มบรสุิที่ธิ�ขึ้องเธอ รวมไป็ถู้งเร่ยกรอ้งสทิี่ธใินัก�รพบกบั
ครอบครัว จุนักระที่ั�งถู้งวันัที่่� 28 มกร�คม เธอได้้พ้ด้คุยกับ
แม่ขึ้องเธออ่กครั�งในัวิด้่โอคอล้ 20 นั�ที่่ ที่่�เธอได้้เป็ิด้เผู้ยว่�
เธอหยุด้อด้อ�ห�รแล้้ว แล้ะสุขึ้ภ�พด้่ขึ้้�นั 

“เว็็นดี้ี� กาลี่าร์์ซ่่า” จุ�กป็ระเที่ศเม็กซิิโก เธอถู้กยิง
ขึ้ณะชุ่มนัุมป็ระที่้วงเพื�อตี้่อตี้้�นัคว�มรุนัแรงตี้่อผู้้้หญิิง 
โด้ยเมื�อเด้ือนั พ.ย. 2563 เว็นัด้่�ยื�นัเรื�องร้องเร่ยนัก�ร- 
กระที่ำ�ขึ้องเจุ�้หนั�้ท่ี่�ตี้ำ�รวจุ เพื�อวนััหนั้�งที่่�ผู้้ต้ี้อ้งห�ถูก้นัำ�ตัี้ว
เขึ้�้ส้ก่ระบวนัก�รยตุี้ธิรรม ทัี่�งนั่� หล้งัจุ�กสง่โป็สก�รด์้ไป็ยงั
ที่�งก�รเมก็ซิโิก สถู�นัที่ต้ี้ได้ต้ี้อบกล้บัม�ว�่ ที่�งก�รเมก็ซิโิก
จุะมุง่หนั�้กำ�จุดั้คว�มรนุัแรงจุ�กอคตี้ทิี่�งเพศตี้อ่ผู้้ห้ญิงิแล้ะ
เด็้กผู้้ห้ญิงิ รวมถูง้มก่�รด้ำ�เนิันัก�รไต่ี้สวนักรณค่ว�มรุนัแรง
ตี้อ่เวน็ัด้่� ในัวนััที่่� 18 เมษ�ยนั 2565 แล้ะได้ม้ห่นัว่ยง�นัด้ำ�เนันิั
ก�รสืบสวนัตี้�มกฎหม�ย ม่ก�รออกหม�ยจัุบผู้้้ตี้้องสงสัย
สองคนั โด้ยอ่กหนั้�งคนัได้้เขึ้้�ส้่กระบวนัก�รยุตี้ิธรรมแล้้ว 

กลี่่ม่สเฟียีร์์ จุ�กป็ระเที่ศยเ้ครนั ที่่�ถู้กที่ำ�ร�้ยเพย่งเพร�ะพวกเขึ้�ออก
ม�ป็กป้็องสิที่ธิขึ้องผู้้้ท่ี่�ม่คว�มหล้�กหล้�ยที่�งเพศแล้ะสิที่ธิขึ้องผู้้้หญิิง 
กลุ้่มสเฟีียร์เป็็นัหนั้�งในักลุ้่มที่่�เก่�แก่ที่่�สุด้ในัป็ระเที่ศย้เครนั 

แล้ะกรณ่แรกจุ�กป็ระเที่ศไที่ย “ร์่�ง ปน่สยา สิทธิิจิร์ว็่ฒนก่ลี่” เด้ือนั
ม่นั�คม 2564 รุง้ถูก้พร�กสทิี่ธปิ็ระกนััตี้วัแล้ะตี้อ้งเขึ้�้ไป็อย้ใ่นัเรอืนัจุำ�เป็น็ั
เวล้� 60 วันั ก่อนัจุะต้ี้องเข้ึ้�ไป็อย้่ในัเรือนัจุำ�อ่กครั�งในัปี็ 2565 แล้ะได้้รับ
ก�รป็ล้่อยตี้ัวอ่กครั�ง

จุด้หม�ยนัั�นัคอืแรงใจุที่่�ที่ำ�ให้เหล้�่ผู้้ต้ี้อ่ส้้ได้รั้บร้้ถูง้เส่ยงกระซิบิจุ�กคนั
แป็ล้กหน้ั� ที่่�เชื่�อมโยงเข้ึ้�ห�กันัผู่้�นัตัี้วอักษรแล้ะคว�มตี้ั�งใจุในัก�รเร่ยก
ร้องคว�มยุตี้ิธรรม จุด้หม�ยที่่�ส่งม�ให้รุ้งม่ที่ั�งล้�ยมือขึ้องช่�วตี้่�งช่�ตี้ิที่่�
พย�ย�มเขึ้่ยนัภ�ษ�ไที่ย รวมถู้งม่ภ�พว�ด้ส�ยรุ้งขึ้องเด้็ก ๆ ที่่�ถู้กส่งเขึ้้�
ม�เพื�อให้กำ�ล้ังใจุเธอ

ในัปี็น่ั�เร�ได้ท้ี่ำ�ก�รรณรงค์ผู้�่นัช่อ่งที่�งที่่�หล้�กหล้�ย ไม่ว่�จุะเป็น็ัก�ร
จุัด้กิจุกรรมฉ�ยภ�พยนัตี้ร์ จุัด้กิจุกรรมห้องเร่ยนัสิที่ธิมนัุษยช่นัในั
โรงเร่ยนัแล้ะมห�วิที่ย�ล้ัยเพื�อเช่ิญิช่วนัเย�วช่นัร่วมเขึ้่ยนัจุด้หม�ย  รวม
ถู้งได้้จัุด้กิจุกรรมกับร้�นัหนัังสือฟิีล้�เด้ล้เฟีียที่่�จัุงหวัด้อุบล้ร�ช่ธ�นั่ จุัด้
กจิุกรรมร่วมกับกลุ้ม่ Law Long Beach ที่่�ได้ด้้ำ�เนันิัก�รสื�อส�รในัหล้�ก
หล้�ยชุ่มช่นัแล้ะกิจุกรรม รวมถูง้ได้จัุ้ด้มมุสำ�หรบัก�รเขึ้ย่นัจุด้หม�ยที่่�ร้�นั
หนังัสือในัจัุงหวัด้เช่ย่งใหม่เช่น่ัเด้ย่วกันั ควบค้ไ่ป็กับก�รพด้้คุยกบัเหล่้�ผู้้ท้ี่่�
เช่ื�อในัพล้งัแหง่ศลิ้ป็ะแล้ะตี้วัอกัษรบนัช่อ่งที่�งออนัไล้น์ั  แล้ะได้ผู้้นัวกศิล้ป็ะ
เขึ้้�ม�เป็็นัหนั้�งในัอ�วุธสำ�คัญิที่่�จุะช่่วยนัำ�พ�ทีุ่ก ๆ เส่ยงแห่งคว�มหวังให้
ได้้เป็ล้่งออกม�พร้อมกันัให้ม�กขึ้้�นักว่�ที่่�เคย 

เพร์าะคนธิร์ร์มดี้าแลี่ะตั่ว็อ่กษร์สร์�างคว็ามเปลี่ี�ยนแปลี่งไดี้�เสมอ

กับ
เขียน

เปลี่ยน

โลกACTIONS

10,313



ปีี 2564 
เป็น็ัอก่ป็หีน้ั�งที่่�ได้เ้กดิ้ป็ระเด้น็ัสทิี่ธมินัษุยช่นัม�กม�ยที่ั�วโล้ก ที่ำ�ใหเ้ร�ได้เ้หน็ัช่ดั้ถู้งคว�มรว่มมอืกนััท่ี่�จุะ 
แก้ไขึ้ป็ัญิห�ระด้ับโล้กที่่�มกล้�งวิกฤตี้ตี้่�ง ๆ แล้ะเป็็นัอ่กป็ีหนั้�งในัรอบส่�ป็ีคร้�งที่่�ได้้เกิด้กระบวนัก�ร  
Universal Periodic Review (UPR) หรือกร์ะบว็นการ์ทบทว็นสถานการ์ณ์์สิทธิิมน่ษยชั่น อันัเป็็นั
กล้ไกภ�ยใตี้้คณะมนัตี้ร่สิที่ธิมนัุษยช่นัแห่งสหป็ระช่�ช่�ตี้ิ (Human Rights Council หรือ HRC) 

รฐับ�ล้ไที่ยได้รั้บขึ้อ้เสนัอแนัะ 194 ขึ้อ้ จุ�กทัี่�งหมด้ 278 ขึ้อ้เสนัอแนัะในัวนััที่่� 10 พฤศจุกิ�ยนั 2564 อย�่งไรกต็ี้�ม หล้งักระบวนัก�ร
ที่บที่วนัสถู�นัก�รณส์ทิี่ธิมนุัษยช่นัรอบที่่� 3 ขึ้องป็ระเที่ศไที่ยซิ้�งจัุด้ขึ้้�นัในัวนััที่่� 23-24 มน่ั�คม 2565 ณ ที่่�ป็ระช่มุคณะมนัตี้รสิ่ที่ธมินุัษยช่นั 
แหง่สหป็ระช่�ช่�ติี้ ณ กรุงเจุนัว่� ป็ระเที่ศสวิตี้เซิอร์แล้นัด้ ์ไที่ยได้ต้ี้อบรับเพิ�มเตี้มิอก่ 24 ข้ึ้อ ส่งผู้ล้ให้ป็ระเที่ศไที่ยตี้อบรับขึ้อ้เสนัอแนัะ 
ที่ั�งสิ�นั 218 ขึ้้อจุ�ก 278 ขึ้้อเสนัอแนัะ ด้ังนั่�

 ป็ระเที่ศไที่ยไมย่อมรับข้ึ้อเสนัอทัี่�งหมด้ 12 ขึ้อ้ ท่ี่�เก่�ยวขึ้อ้งกบั
ปร์ะมว็ลี่กฎหมายอาญามาตัร์า 112 ซิ้�งเร่ยกร้องให้ม่ก�ร
แก้ไขึ้กฎหม�ยให้สอด้คล้้องกับกตี้ิก�ระหว่�งป็ระเที่ศ 

 ปร์ะเดี้็น “กฎหมายว็่าดี้�ว็ยการ์ดี้ำาเนินงานขีององค์กร์ 
ไม่แสว็งหาผลี่กำาไร์” ไที่ยตี้อบรับขึ้้อเสนัอแนัะที่ั�งสิ�นั 9 ขึ้้อ  
โด้ยไม่ได้้ตี้อบรับขึ้้อเสนัอแนัะที่่�เร่ยกร้องให้ยกเล้ิกร่�ง
กฎหม�ยด้ังกล้่�ว 

 ปร์ะเดี้็นโทษปร์ะหาร์ชีั่ว็ิตั รัฐบ�ล้ยอมรับ 2 ขึ้้อเสนัอแนัะ 
โด้ยตี้อบรับพิจุ�รณ�ก�รให้สัตี้ย�บันัตี้่อพิธ่ส�รเล้ือกรับ 
ฉบบัที่่� 2 ขึ้องกตี้กิ�ระหว�่งป็ระเที่ศว�่ด้ว้ยสทิี่ธพิล้เมอืงแล้ะ
สิที่ธิที่�งก�รเมือง 

 ปร์ะเด็ี้นคว็ามหลี่ากหลี่ายทางเพศ รัฐบ�ล้ไม่ยอมรับ 
ขึ้้อเสนัอแนัะ 4 ขึ้้อ ซิ้�งรวมถู้งก�รแก้ไขึ้กฎหม�ยสมรส 
เที่่�เที่่ยม 

 ป็ระเที่ศไที่ยยงัไมย่อมรบัข้ึ้อเสนัอแนัะที่่�จุะให้สตัี้ย�บนััรบัรอง
กฎบัตี้รระหว่�งป็ระเที่ศ ซิ้�งจุะช่่วยส่งเสริมการ์ค่�มคร์อง
แร์งงานขี�ามชั่าตัิ ผ้�ลี่ี�ภั่ย ที่ั�งยังไม่ยอมรับเขึ้ตี้อำ�นั�จุศ�ล้
ส�กล้ 

 อย่�งไรก็ตี้�ม ป็ระเที่ศไที่ยยอมรับขึ้้อเสนัอแนัะเก่�ยวกับ 
การ์ทร์มานแลี่ะการ์บ่งค่บให�ส้ญหายหล้�ยข้ึ้อ รวมที่ั�ง 
สมัครใจุด้ำ�เนัินัก�รแก้ไขึ้กฎหม�ยเพื�อให้สอด้คล้้องกับ
ตี้ร�ส�รสิที่ธิมนัุษยช่นัระหว่�งป็ระเที่ศ รวมที่ั�ง อนัุสัญิญิ� 
ว่�ด้้วยก�รต่ี้อตี้้�นัก�รที่รม�นั แล้ะก�รกระที่ำ�อื�นัๆ ที่่� 
โหด้ร้�ย ไร้มนัุษยธรรม หรือที่่�ยำ��ย่ศักด้ิ�ศร่แล้ะ อนัุสัญิญิ�
ระหว่�งป็ระเที่ศว่�ด้้วยก�รคุ้มครองบุคคล้ทุี่กคนัจุ�ก 
ก�รบังคับให้บุคคล้ห�ยส�บส้ญิ

กระบวนัก�ร UPR นัั�นั เป็็นัอ่กหนั้�งกระบวนัก�รที่่�ที่ำ�ให้เร�เห็นัถู้งคว�มสัมพันัธ์ขึ้องนั�นั�ป็ระเที่ศ ที่่�พร้อมจุะช่่วยกันัตี้รวจุสอบ  
“ส่ขีภัาพสิทธิิมน่ษยชั่น” ขึ้องแต่ี้ล้ะป็ระเที่ศท่ี่�อย่้บนัโล้กใบเด้่ยวกันั เพร�ะสิที่ธิมนุัษยช่นันัั�นัเป็็นัป็ระเด็้นัท่ี่�เป็็นัส�กล้ นัับตี้ั�งแต่ี้ 
ก�รเกิด้ขึ้้�นัขึ้องป็ฏิิญิญิ�ส�กล้ว่�ด้้วยสิที่ธิมนัุษยช่นั ที่่�ได้้ถู้กตี้อบรับในัวันัที่่� 10 ธันัว�คม 1948

• อินเดี้ีย เม็กซ่ิโก เนปาลี่ ร์่สเซ่ีย ตั้นีเซี่ย เตัิร์์กมินิ- 
สถาน คอสตัาร์กิา สาธิาร์ณ์ร์ฐ่โดี้มนิกิน่ ฟิีจิ แองโกลี่า  
อาร์เ์จนติันา แล้ะบร์าซิ่ลี่ได้เ้สนัอใหไ้ที่ยสง่เสรมิคว�ม-
เที่่�เที่่ยมที่�งเพศ

• เซ่เนก่ลี่ สโลี่ว็ีเนีย สเปน ตั้นีเซ่ีย ชั่ิลี่ี คอสตัาร์ิกา 
โคร์เอเชีั่ย สาธิาร์ณ์ร่์ฐเช็ั่ค เอกว็าดี้อร์ ์เอสโตัเนีย ฟิีจิ 
ฝร์่�งเศส ฮั่งการ์ี แซ่มเบีย บอสว็าน่า บร์าซ่ิลี่ เสนัอให้

เพิ�มคว�มพย�ย�มเพื�อตี้่อส้้กับคว�มรุนัแรงจุ�กอคตี้ิ
ที่�งเพศ แล้ะก�รก่ด้กันัที่�งเพศ

• ไอซ่์แลี่นดี้์ เนเธิอร์์แลี่นดี้์ ลี่่กเซ่มเบิร์์ก แล้ะฝร์่�งเศส 
เสนัอให้ไที่ยรับรองก�รสมรสระหว่�งเพศเด้่ยวกันั

• อินเดีี้ย ปาเลี่สไตัน์ คอสตัาร์ิกา โคร์เอเทีย แล้ะ
จอร์์เจีย เสนัอให้ไที่ยเพิ�มคว�มคุ้มครองให้กับกลุ่้ม 
คนัพิก�รรู้้�ห

รู้ือ
ไม่



ส่องรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ประจําปี  2564
รายงานประจําปี
แอมเนสต้ี
อินเตอร์ เนชั่นแนล

บราซิล
การสังหารนักกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม
โดยกลุมที่ไมใชรัฐ
ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ฟลิปปนส
นักปกปองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของ
ผูที่ถูกกลาวหาวาเชื่อมโยงกับกลุมคอมมิวนิสต หรือที่เรียกวา
“ผูที่ถูกติดปายวาสีแดง” (red tagged) สงผลใหกองกําลัง
ความมั่นคงมีอํานาจสังหารพวกเขาได

เกาหลีเหนือ
บุคคลที่รัฐเห็นวาเปนภัยคุกคามตอผูนําประเทศหรือระบบการเมือง
จะถูกขังไวในเรือนจําทางการเมือง หรือถูกตัดสินใหเขา
“โครงการใชแรงงานเพื่อปฏิรูป”

เนปาล
ทางการใชกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมตัว
โดยพลการตอผูวิจารณรัฐบาลและผูนําพรรครัฐบาล
หลังงดเวนการใชกฎหมายนี้ไปสองป 

มองโกเลีย
มีการใชกฎหมายหามการชุมนุมตามมาตรการรับมือกับโรคโควิด-19
เพื่อสลายการชุมนุมโดยสงบโดยพลการ อีกทั้งเพื่อจับกุม ควบคุมตัว
และสั่งปรับผูจัดการชุมนุม 

มาเลเซีย
ทางการไดใชกฎหมายควบคุมโรคโควิด-19

และกฎหมายอื่นๆ เพื่อปราบปรามสิทธิ
ในการชุมนุมโดยสงบ มีการสลายการชุมนุม

โดยพลการ อีกทั้งมีการคุกคาม จับกุม
และสั่งปรับผูเขารวมการชุมนุมดวย

ในอินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังกลาเทศ มาเลเซีย สิงคโปร กัมพูชา อินโดนีเซีย มองโกเลีย ไทย และเวียดนาม
นักปกปองสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม ขมขู ควบคุมตัว ดําเนินคดี และ/หรือคุมขัง

ไทย
ตํารวจปราบจลาจลใชความรุนแรงอยางตอเนื่อง

ระหวางมีการชุมนุมเรียกรองใหมีการปฏิรูป
ทางการเมืองและการบริหารงานในภาวะ

โรคระบาดที่ดีขึ้น มีการยิงกระสุนยาง
และแกสนํ้าตาโดยไมเลือกเปาและในระยะ

ประชิดตอผูชุมนุม ผูที่อยูในพื้นที่ และผูสื่อขาว
ในเหตุการณครั้งหนึ่ง เด็กหลายคนไดรับบาดเจ็บ

และมีหนึ่งคนเสียชีวิตหลังจากถูกยิงดวยกระสุนจริง

สิงคโปร
ทางการยังคงฟองหมิ่นประมาทตอ
บล็อกเกอรและผูสื่อขาว และมีการ

ใชขอกลาวหาที่ปราศจากขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความผิดปกติดานการเงิน

เพื่อหาทางปดสํานักขาวอิสระ
รวมทั้งดิออนไลนซิติเซ็น

กัมพูชา
กฎหมายใหมกําหนดใหการจราจรดานอินเตอรเน็ตทั้งหมดจะตอง
ผานชองทางของหนวยงานกํากับดูแล ซึ่งมีหนาที่ “สอดสอง”
เริ่มมีการไตสวนสมาชิกพรรคสงเคราะหชาติจํานวนมาก
ซึ่งเปนพรรคฝายคานในกัมพูชาที่ถูกสั่งยุบไปแลว โดยกอนหนานี้
ศาลไดพิจารณาลับและตัดสินวา 9 แกนนําสําคัญของพรรคมีความผิด
และสั่งจําคุกไมเกิน 25 ป 

เวียดนาม
นักขาวพลเมืองซึ่งไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
ถูกจับกุมและถูกศาลสั่งจําคุกหาป

อินโดนีเซีย
มีการใชอํานาจตามกฎหมายขอมูลอิเล็กทรอนิกส

และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีโทษจําคุก
ไมเกินหกปเพื่อเอาผิดกับบุคคลอยางนอย 100 คน

ที่วิจารณนโยบายและการบริหารงานของรัฐ

อินเดีย
ทางการไดบุกเขาไปในสํานักงานของหนังสือพิมพรายวัน

ภาษาฮินดู หลังจากรายงานวามีการนําศพผูเสียชีวิต
จากโรคโควิด-19 จํานวนมากไปทิ้งไวในแมนํ้าคงคา

สิ้นป 2021 มาตรการเกี่ยวกับโควิด 19
ไดนํามาสูการชุมนุม ซึ่งหลายครั้งตอง

เผชิญกับความรุนแรง ที่นํามาซึ่งการจับกุม
นับสิบครั้ง รวมถึงการบาดเจ็บของผูชุมนุม

และการบังคับใชกฎหมาย

เนเธอรแลนด
เบลเยียม
ออสเตรีย
โครเอเทีย
อิตาลี

ตุรกี
ผูมีอํานาจไดมุงหนาควบคุมสิทธิในเสรีภาพการชุมนุม
ดวยการจับกุมตัวผูชุมนุมโดยพลการ รวมถึง
มีการดําเนินคดีกับพวกเขาดวยการใชกําลังโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย อีกทั้งยังดําเนินคดีตอประชาชนที่ออกมา
ใชสิทธิของตนโดยสงบ

สหราชอาณาจักร
คาดการณวารางกฎหมาย

ของตํารวจที่ยังเปนที่โตเถียงกัน
จะนํามาสูการเพิ่มอํานาจของ

ตํารวจอยางมาก เพื่อจํากัด
การชุมนุมอยางไมเหมาะสม

และอาจนํามาสูบทลงโทษ
ที่เอื้อใหเกิดการละเมิดสิทธิได

รัสเซีย
ประชาชนตองเผชิญกับการถูกดําเนินคดี
แมกระทั่งผูชุมนุมที่ปดทางเขาตึก
ในมอสโกวยังมีการรายงานวา มีการใชเทคโนโลยีจดจําใบหนา
เพื่อระบุตัวตนและลงโทษผูชุมนุมโดยสงบ

เบลารุส
สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมถูกพรากไป
ทําใหประชาชนนับพันตองหนีออกนอกประเทศ
จากความกลัวในการถูกดําเนินคดี

โรมาเนีย
สื่อมวลชนไดทําขาวสืบสวนเชิงลึก

ในประเด็นคอรรัปชั่น และตองเผชิญกับ
การตั้งคําถามจากการบังคับใชกฎหมาย

เพียงเพราะพวกเขาทํางานของตน

โปแลนด
นักกิจกรรมผูหญิงและ

ผูมีความหลากหลายทางเพศ
ยังคงตองเผชิญหนากับ

การคุกคามและอาชญากรรม

จีน
ทางการสั่งใหผูใหบริการอินเตอรเน็ตปดกั้นการเขาถึง
เว็บไซตที่ “คุกคามตอความมั่นคงของรัฐ” และปดกั้น
แอปพลิเคชันที่ใชพูดคุยทางออนไลนในประเด็นเกี่ยวกับ
ซินเจียงและฮองกง

ฮองกง
องคกรภาคประชาสังคมอยางนอย 61 แหงถูกปดตัวลง
เนื่องจากกฎหมายกฎหมายความมั่นคงแหงรัฐ พ.ศ. 2563 
รวมทั้งสหภาพแรงงานที่ใหญสุดแหงหนึ่งของฮองกง
โอกาสในการรวมตัวตอตานทางการเมืองตองยุติลงอยางสิ้นเชิง
ภายหลังการจับกุมสมาชิกพรรคฝายคานหลายสิบคนเมื่อเดือนมกราคม
และในเดือนตุลาคม แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประกาศปดสํานักงาน
สองแหง เนื่องจากความเสี่ยงที่จะถูกตอบโตตามกฎหมายความมั่นคง  

อัฟกานิสถาน
กลุมตาลีบันปดกั้นเสรีภาพสื่อ

มีการสั่งปดสํานักขาวกวา 
200 แหงทั่วประเทศ

และใชกําลังสลายการชุมนุม
ที่ตอตานนโยบายของตน

ปากีสถาน
การใชกําลังเกินกวาเหตุของ
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย

เกิดขึ้นกับการชุมนุมประทวงในการ
เรียกรองสิทธิของชาวพาชทูน

ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับบาดเจ็บ
และมีผูเสียชีวิตอยางนอยหนึ่งคน

มัลดีฟส
ทางการอางแนวปฏิบัติดานสาธารณสุข

เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในการสลายการชุมนุม
โดยเฉพาะการชุมนุมของกลุมฝายคาน

เมียนมา
รัฐบาลทหารพยายามปราบปรามฝายตอตานรัฐประหาร

มีการใชกําลังปราบปรามผูชุมนุม ทั้งจับกุมสมาชิกของ
อดีตพรรครัฐบาล และผูเรียกรองประชาธิปไตยจํานวนมาก
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สแกนัอ่�นัร�ยง�นัฉบับเตี้็มแล้ะขึ้้อเสนัอแนัะจุ�ก
แอมเนัสตี้่� อินัเตี้อร์เนัช่ั�นัแนัล้ตี้่อรัฐบ�ล้ไที่ย



“ศิล้ป็ะบนัท้ี่องถูนันัพื�นัที่่�ขึ้องเสร่ภ�พ
ในัก�รแสด้งออก แล้ะสร้�งสรรค์โล้ก
ใหม่ แรงบันัด้�ล้ใจุจุ�กก�รชุ่มนัุมที่่�
เขึ้่ยนัส่เป็็นัขึ้้อเร่ยกร้องล้งบนัพื�นัถูนันั
ที่่�เป็็นัพื�นัที่่�ส�ธ�รณะขึ้องป็ระช่�ช่นั”

“Without Freedom, no art.”

“ก�รออกม�แสด้งพลั้งอันัช่อบธรรมขึ้อง
ป็วงช่นัย่อมส�ม�รถูส่งแรงกระเพื�อมไป็
ส้่สังคมได้้ ภ�พเหตีุ้ก�รณ์ที่่�ป็ระช่�ช่นั
ออกม�เร่ยกร้องป็ระช่�ธิป็ไตี้ยบริเวณ
อนัุส�วร่ย์ป็ระช่�ธิป็ไตี้ยเกิด้ขึ้้�นัหล้�ยครั�ง
ในัป็ระวัตี้ิศ�สตี้ร์ก�รเมืองไที่ย ในัคว�มคิด้
ขึ้องเร�แล้้ว พล้ังบริสุที่ธิ�เหล้่�นั่�เหมือนักับ
แสงเที่่ยนัที่่�จุุด้ข้ึ้�นัท่ี่�มกล้�งคว�มมืด้ ด้้วย
คว�มใฝ่่ฝ่ันัถู้งสังคมที่่�ด้่กว่�”

ป็ีนั่� แอมเนัสต่ี้� ป็ระเที่ศไที่ย ด้้งผู้ล้ง�นั
จุ�ก 3 ศิล้ปิ็นัผู้้้ร่วมออกแบบป็ฏิิทิี่นั 
Amnesty Art & Freedom ม�เป็็นั
ล้�ยบัตี้รสม�ช่ิกแอมเนัสตี้่� 3 ด้่ไซินั์

พเิศษ! เพยีง 100 ใบตัอ่ดี้ไีซ่น ์สำ�หรบั
ทีุ่กก�รสมัคร/ต่ี้ออ�ยุสม�ชิ่กตัี้�งแต่ี้ 
เด้ือนัพฤษภ�คมเป็็นัตี้้นัไป็FR
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แอม่เนสต้ี้�
อินเตี้อรู้เ์นชั่ั�นแนล

61 Years61 ปีี

สม่คร์/ตั่ออาย่สมาชั่ิกแอมเนสตัี�:
www.amnesty.or.th
หรือ shop.amnesty.or.th

ค่าธิร์ร์มเนียมสมาชั่ิก:
ป็ระเภที่เย�วช่นั อ�ยุไมเ่กนิั 25 ปี็ 200 บ�ที่/ปี็
ป็ระเภที่บุคคล้ที่ั�วไป็ 500 บ�ที่/ป็ี



แอม่เนสต้ี้�
อินเตี้อรู้เ์นชั่ั�นแนล
คืือใคืรู้?

แอมเนัสตี้่� อินัเตี้อร์เนัช่ั�นัแนัล้ เป็็นัก�ร
รวมตี้ัวขึ้องกลุ้่มคนัธรรมด้�หล้�กหล้�ย
ส�ขึ้�อ�ช่่พ ที่่�ไม่ส�ม�รถูนิั�งเฉยตี้่อคว�ม 
อยุตี้ิธรรม ก�รล้ะเมิด้สิที่ธิมนุัษยช่นั 
ท่ี่�เกิด้ขึ้้�นัไม่ว่�ในัที่่�ใด้ขึ้องโล้ก แล้ะลุ้กขึ้้�นัม�
ป็ฏิิบตัี้กิ�รในัแนัวที่�งที่่�แตี้ล่้ะคนัถูนััด้ในัก�ร 
รณรงค์ เพื�อส่งเสริมก�รเค�รพ ป็กป็้อง  
แล้ะคุ้มครองสิที่ธิมนัุษยช่นั ก่อตี้ั�งขึ้้�นัเมื�อ
ป็ี พ.ศ. 2504 ได้้รับร�งวัล้โนัเบล้ส�ขึ้� 
สนััติี้ภ�พ เมื�อ พ.ศ. 2520 ปั็จุจุบัุนัม่สม�ชิ่ก
แล้ะผู้้้สนัับสนุันักว่� 10 ล้้�นัคนั ในั 150 
ป็ระเที่ศที่ั�วโล้กแล้ะด้ินัแด้นั

หล้ังจุ�กเหตีุ้ก�รณ์ 6 ตีุ้ล้�คม 2519  
แอมเนัสตี้่�เป็็นัที่่�ร้้จุักในัเมืองไที่ย จุ�กก�ร
รณรงค์ป็ล้ด้ป็ล้่อย “น่กโทษทางคว็ามคิดี้”  
ม่จุด้หม�ยนัับแสนัฉบับจุ�กคนัที่ั� ว โล้ก 
ส่งม�ถูง้รฐับ�ล้ไที่ยแล้ะสำ�นักัร�ช่เล้ขึ้�ธกิ�ร 
เพื�อเร่ยกร้องให้ป็ล้่อยตี้ัวนัักศ้กษ�แล้ะ
ป็ระช่�ช่นัที่่�ถู้กจัุบกุมในัเหตุี้ก�รณ์ด้ังกล่้�ว 
ป็ัจุจุุบันัในัป็ระเที่ศไที่ยม่สม�ช่ิกกว่� 1,000 
คนั โด้ยได้้ด้ำ�เนิันักิจุกรรมส่งเสริมคว�มร้้
คว�มเข้ึ้�ใจุ แล้ะก�รรณรงค์เพื�อป็กป็้อง
คุ้มครองสิที่ธิมนัุษยช่นัอย่�งกว้�งขึ้ว�ง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสตีั� อนิเตัอร์์เนชั่่�นแนลี่ ปร์ะเทศไทย
139/21 ซ่.ลี่าดี้พร์�าว็ 5
แขีว็งจอมพลี่ เขีตัจต่ัจ่กร์
กร์ง่เทพฯ 10900

โทร์ศพ่ท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทร์สาร์ 02-938-6896




