
เพ� อสิทธิมนุษยชน

รวมเคียงขางไปดวยกัน



หญิงชาวอุยกูร์เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ต�ารวจระหว่างการประท้วงใน

เมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศจีนในเดือนกรกฎาคม 2552



จงกล้าที่จะแตกต่าง
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วิสัยทัศน์
แห่งความหวัง

หญิงสาวหัวเราะและร้องเพลงอย่างมี

ความสขุในตอนบ่ายวนัอาทติย์ในครเูบย์ 

เมืองฟรีทาวน์ ประเทศเซียร์รา ลีโอน

 ผู้สนับสนุนและสมาชิกกว่า 3 ล้านคนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อว่าการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกแห่งหนควรตระหนักถึง พวกเราท�างาน

ร่วมกันและท�างานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ตราบใดที่ประชาชนยังไม่ได้รับสิทธิและเสรีภาพที่พวกเขาพึงจะได้รับ แสงเทียนแห่ง    

ความหวังก็จะยังคงส่องสว่างต่อไป เทียนจะยังคงลุกไหม้ จนกว่าทุกคนสามารถด�ารงชีวิตอยู่อย่างมี

ศกัดิศ์ร ีจนกว่าเสยีงของพวกเขาจะมคีนรบัฟัง จนกว่าจะไม่มใีครถกูซ้อมทรมานหรอืถกูเข่นฆ่าอกีต่อไป

 เรื่องราวเริ่มต้นจากการที่ชายผู้หนึ่งรู้สึกโกรธเคืองที่นักศึกษาชาวโปรตุเกสสองคนถูก

จองจ�าเพยีงเพราะว่าพวกเขาชนแก้วฉลองให้กบัเสรภีาพในปี 2504 ในเวลาต่อมาพวกเราเตบิโตจนเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวในระดับสากล ระดมพลผู้สนับสนุนหลายล้านคนใน 150 ประเทศทั่วโลก

 หวัใจของแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล คอื พวกเราจะมพีลงัมหาศาลเมือ่พวกเราร่วมมือกนั 

ยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน

วิสัยทัศน์ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
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ทรอย เดวสิ ถกูตัดสนิลงโทษประหารชวิีตและถกูคมุขงัในมลรฐัจอร์เจยี 

สหรฐัอเมรกิาเป็นเวลากว่า 20 ปีและถกูประหารชวีติเมือ่เดอืนกนัยายน 

2554 น้องสาวของเขา มาร์ติน่า คอร์เรีย เป็นสมาชิกของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนลตั้งแต่เธออายุเพียง 13 ปี ในรูปเป็นภาพที่มาร์ติน่า

ถ่ายร่วมกับลูกชาย ดีจอห์น คอร์เรีย เธออุทิศตัวเองให้กับงานรณรงค์

เพื่อพี่ชายและการยุติโทษประหารชีวิต

©ันพยายาม
จะเป็นเสียงให้กับ
ผู้คนที่ไม่มีสิทธิไม่มีเสียง
����©ันไม่ไ´Œคิ´ว่าตัวเอง¾ิเÈÉอÐไร�เ¾ียงแต่เªื่อ
อย่างสุ́ หวัãจว่าªมุªนทีเ่ราอยÙ�่ไม่ไ Œ́หมาย¶Öง¼ÙŒคน
ทีเ่´นิอยÙบ่น¶นนãนÅÐแวกบŒานเท่านัéน�แต่หมาย¶Öง
ªุมªนขนา´ãหญ่� ที่ทุกคนบนâÅกãบนีéเ»šนส่วน
หนÖ่งของªุมªนต่างหาก� แÅÐเมื่อมีãครกçตาม¶Ùก
»รÐหารไม่ว่าจÐเ»šนที�่จนี�อÙกนั´า�ไนจเีรยี�จอร์เจยี�
หรือ�เทçก«ัส�มันกç¦่า¾วกเราทีÅÐนŒอยæ�เª่นกัน



ประธานาธบิดบีารคั โอบามาลงนามในพระราชบญัญตัว่ิาด้วยกฎหมาย

ชนเผ่าในวนัที ่29 กรกฎาคม 2553 กฎหมายดังกล่าวให้สทิธิและความ

ยตุธิรรมกบัหญงิชนเผ่าพืน้เมอืงทีร่อดชวีติจากการถกูข่มขนื ในรายงาน 

Maze of Injustice เมื่อปี 2550 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดโปง

ความรนุแรงทางเพศทีเ่กดิขึน้ในระดบัทีน่่าเป็นห่วง และการทีผู่ก้ระท�าผดิ

ไม่ต้องรับโทษที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
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รวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับ
ความอยุติธรรม

 สมาชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ด้วยการเขียนจดหมาย รณรงค์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ชุมนุม จุดเทียน รวมถึงล็อบบี้

ผูท้ีม่อี�านาจและอทิธพิล พวกเราระดมคนเพือ่สร้างแรงกดดนัสาธารณะและแสดงความเป็น

น�้าหนึ่งใจเดียวกันกับนานาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล

 ฮาเฟซ อิบราฮิม ไปร่วมงานแต่งงานในเมืองทาอิสบ้านเกิดในประเทศเยเมน

เมื่อเขาอายุ 16 ปี ในระหว่างพิธีเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้น เสียงปืนลั่น และมีชายผู้หนึ่งถูกยิง

เสียชีวิต

 ฮาเฟซถูกจับกุม ถูกไต่สวนคดี และถูกตัดสินโทษประหารชีวิต

 ในปี 2550 เขาส่งข้อความ “เขากลัวว่าก�าลังจะถูกประหารชีวิตในไม่ช้า” จาก

ภายในคกุมาหานกัวจิยัของแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล เขาเชือ่ว่าการท�างานของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนลได้ช่วยชีวิตเขาไว้ ขณะนี้เขาก�าลังศึกษาต่อในวิชากฎหมาย เขากล่าวว่า

จะอุทิศตัวเองเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อพวกเราร่วมมือกัน เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

หลังจากได้รับการปล่อยตัว ฮาเฟซ อิบราฮิม 

กลายเป็นนักกิจกรรมปกป้องสิทธิมนุษยชน 

และศึกษาวิชากฎหมายอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย    

ซานาอะ ประเทศเยเมน
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลระลึกถึงการไม่

สามารถเดินทางมารบัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ

ของ หลวิ เสีย่วโป ทีก่รงุออสโล ประเทศนอร์เวย์ 

ที่ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเป็นประจ�าทุกปี หลิว

ในฐานะนกักจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตย ถกูตดัสนิ

จ�าคุก 11 ปี ในประเทศจีน ด้วยข้อกล่าวหาว่า

ล้มล้างรัฐบาล

เราปกป้องเสรีภาพในการแสดงออก
และเสรีภาพในการรวมกลุ่มสมาคม

เราทำ งานเพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิสตรี

 การคุมขังนักศึกษาชาวโปรตุเกสสองคนที่เฉลิมฉลองอิสรภาพด้วยการชนแก้วเป็นจุด

ก�าเนดิของแอมเนสต้ี อนิเตอร์เนชัน่แนล ทกุวนันี ้ประชาชนมวีธีิการในการแสดงออกทางความคดิมากขึน้ 

แต่ผู้มีอ�านาจก็ยังคงข่มขู่และใช้ความรุนแรงเพื่อปิดปากผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์

 ถงึแม้ความเท่าเทยีมระหว่างหญิงชายจะเพิม่ขึน้ แต่ผูห้ญิงและเดก็หญงิยงัคงเผชญิกบั

การถูกเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง หลายคนถูกปฏิเสธสิทธิในการตัดสินใจที่จะมีหรือไม่มีลูก 

ตัวอย่างเช่น ในประเทศนิคารากัว การท�าแท้งถือเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งไม่ว่าจะในสถานการณ์

ใดๆก็ตาม แม้ในกรณีที่ผู้หญิงถูกข่มขืนหรือตั้งครรภ์จากสมาชิกในครอบครัว

 เม่ือครัง้ท่ีแอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลก่อตัง้ขึน้ในปี 2504 น้ัน มีเพยีง 9 ประเทศทีย่กเลกิ

โทษประหารชีวิต และมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  50 ปีต่อมา            

แรงผลักดันให้ยุติโทษประหารชีวิตทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหยุดยั้ง



 หญิงสาวชูมือให้สัญญาณว่า “พอกันเสียที” หลัง

จากฟังสุนทรพจน์ของอดีตประธานาธิบดีมูบารัค ถ่ายทอดสดที่

จตุรัสทาร์เรีย กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 

2554 หลงัจากประท้วงโดยปราศจากความรนุแรงอยูน่าน 18 วนั 

กลุ่มผู้ประท้วงสามารถกดดันให้ฮอสนี มูบารัคและพรรค

ประชาธิปไตยแห่งชาติลงจากอ�านาจได้ในที่สุดหลังจากอยู่ใน

ต�าแหน่งมานานถึง 30 ปี
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 นักกิจกรรมแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลสวมหน้ากากที่

ท�าจากอะลูมิเนียมฟอยล์ ชูป้ายประท้วงหน้าส�านักงานของบริษัท   

Vedanta Resources ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันแถลงรายงานของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล Don’t mine us out of existence: Bauxite mine 

and refinery devastate lives in India ในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

(รายงานดังกล่าวพูดถึงเรื่องการท�าเหมืองแร่อะลูมิเนียมบ็อกไซด์ใน

อินเดียซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ)

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l



งานรณรงค์ที่สำ�คัญ
เราต้องการความยุติธรรม

เรารณรงค์ให้บรรษัทมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม

 บคุคลทีม่ส่ีวนท�าให้เกดิการฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์อาชญากรรมต่อมนษุยชาติ 

อาชญากรสงคราม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ต้องได้รับการพิจารณาโทษ

ด้วยกระบวนการยุติธรรมเพื่อเห็นแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเพื่อตัดตอนวงจรการใช้

ความรุนแรง ภายใต้ระบบยุติธรรมระหว่างประเทศท�าให้มีโอกาสที่จะยุติการปล่อย

ให้ผู้กระท�าผิดลอยนวลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งพวกเราได้ร่วมสนับสนุนและผลักดัน    

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหลายล้านคนทั่วโลกที่ถูกละเลย

 ส่วนหนึง่ของงานรณรงค์เพือ่แก้ปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนทีท่�าให้

สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายลง คอืการทีเ่ราส่งเสรมิให้บรรษทัเคารพสทิธมินษุยชน 

บริษัทน�้ามันที่ด�าเนินกิจการอยู่ในลุ่มแม่น�้าไนเจอร์ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษท�าลาย

พืชผลการเกษตร ท�าให้ปลาตาย มีมลพิษปนเปื้อนในอาหารและน�้าดื่ม บริษัทน�้ามัน

ควรจะต้องขจัดมลพิษที่เกิดจากการด�าเนินกิจการของตน และรัฐบาลเองต้องบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับบริษัทเหล่านี้

ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา           

ยนืถ่ายรปูเบือ้งหน้าหวักะโหลกนบัร้อย ณ อนสุรณ์สถาน

ที่ระลึกเหตุการณ์ดังกล่าว
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นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมเดิน

ขบวนกบักลุม่สทิธคิวามหลากหลายทางเพศ ในกรงุปารสี 

ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2551
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ไคซา วีตาเน็น (ขวา) นักข่าวชาวฟินแลนด์ และ แคทยา ทาห์ยา (ซ้าย) 

ช่างภาพ ได้พูดคุยกับผู้ที่ไม่มีเอกสารทางการของรัฐใน 7 ประเทศใน  

ทวปียโุรป พวกเขาตพีมิพ์หนงัสอื จัดงานในกรงุเฮลซิงก ิและสร้างค�าใหม่    

ขึ้นมาในภาษาฟินแลนด์ ที่เกี่ยวกับผู้อพยพ

กิจกรรมนี้
เปลี่ยนชีวิต©ัน
ผู้อพยพที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางรั°ล้วนอาศัย
อยู่ในเงามืดเบื้องหลังพลเมือง โดยไม่มีสิทธิและ
ศักดิìศรี

©ันเรียนรู้ที่จะมองเห็น
ผู้คนที่ถูกสังคมละเลย

พวกเขาทíาความสะอาดร้านอาหารท้องถ่ินของเรา
ด้วยค่าแรงเยี่ยงทาส ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
ก®หมายแรงงาน พวกเขาเก็บเกี่ยวผลไม้ให้เรา 
สร้างบ้านให้เราอยู่ และล้างจานที่เรากินในร้าน
อาหาร



 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นขบวนการประชาชนท่ีมุ่งม่ันในการน�ามาซ่ึงเสรีภาพ

และความยุติธรรม เราท�างานกันในหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้สนับสนุนของเราทุกคนได้มีส่วนร่วม ไม่ว่า

พวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ มีภูมิหลังและความสามารถอะไร ภารกิจของเรามีมากมาย 

อาทิเช่น

 รณรงค์เขียนจดหมาย

 รวบรวมรายชื่อสนับสนุนผ่านอีเมล์ ผ่านเว็บไซต์ และรณรงค์โดยใช้ SMS

 ชุมนุมสาธารณะ

 ให้การศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน

 จัดคอนเสิร์ตเพื่อการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้

 จัดกิจกรรมกลุ่ม หรือส่วนบุคคลเพื่อหาทุนสนับสนุนการท�างานรณรงค์ 

 ล็อบบี้เจ้าหน้าที่ทางการ

 ท�างานร่วมกับกลุ่มรณรงค์ในท้องถิ่น

 จัดกิจกรรมกับนักเรียนและนักศึกษา
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นักเรียนในประเทศโตโกร่วมกิจกรรม

เขียนจดหมายรณรงค์มาราธอนของ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เนปาล 

เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ของ

องค์กรด้วยการจุดเทียน ณ กรุงดาราน 

ประเทศเนปาล เมือ่เดอืนมกราคม 2554

อย่างไร
เราทำ งาน

 ปลายปี 2553 เรามีผู้สนับสนุน สมาชิกและนักกิจกรรมกว่า 3 ล้านคน

 ทุกวันใน 150 กว่าประเทศและเขตดินแดนต่างๆ ทั่วโลก คนนับพันก�าลังปฏิบัติ

การเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมีเจ้าหน้าที่กว่า 1,800 คนทั่วโลก เพื่อท�างานวิจัย 

ลอ็บบีร้ฐับาล ท�างานร่วมกบันกักจิกรรมปกป้องสทิธมินษุยชน รณรงค์เพือ่ให้ได้รบัความยตุธิรรม 

พวกเขาท�างานร่วมกับอาสาสมัครหลายพันคน

 ทุกๆ ปี ผู้สนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เขียนจดหมายนับแสนฉบับเพื่อ

เรียกร้องแทนผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการเขียนจดหมายมาราธอนครั้งหนึ่ง 

ผู้สนับสนุนจาก 51 ประเทศได้ส่งจดหมายร้องเรียนถึง 636,000 ฉบับ

เราก่อตั้งขึ้นในปี 2504 ด้วยภารกิจเพียงหนึ่งเดียวคือ
สนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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อดู ินร์ี เข้าร่วมกลุม่นกัเรยีนมธัยมปลายทีไ่มย่อมเข้ารบัการเกณฑ์ทหาร

ในอิสราเอล เนื่องจากความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการ

ทางทหาร เขาจึงถูกส่งตัวเข้าเรือนจ�าทหาร”

ช่วงเวลาในคุก

 การได้รับรู้ว่ามีคนทั่วโลกเห็นด้วยกับผม และสนับสนุน
การกระทíาของผม เป็นกíาลังใจหลักให้ผมในช่วงเวลานั้น

 การสนับสนุนที่ผมได้รับตอนอยู่ในคุก สอนผมว่าการ
สนบัสนนุกจิกรรมการต่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชนทัว่โลกสíาคÞัแค่ไหน 
และมีอิทธิพลสูงมากไม่ว่าจะมาจากที่ห่างไกลแค่ไหนก็ตาม

เป็นช่วงเวลาที่ยากลำ บาก
ที่สุดในชีวิตของผม
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ขบวนการของเรา
 เราคือขบวนการของคนธรรมดาสามัญนับล้านคนที่ร่วมมือกันท�างาน

เพือ่ปกป้องและส่งเสรมิสทิธมินษุยชน เราร่วมมอืกันต่อต้านการละเมดิสิทธิมนษุยชน 

เรามีพลังมากสุดเมื่อยืนหยัดร่วมกันเพื่อสิทธิมนุษยชน

 เราเป็นขบวนการที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นอิสระ สมาชิก     

ทุกคนมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจว่าเราจะท�าอะไรและจะท�าสิ่งนั้นอย่างไร

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล:

 เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐบาล อุดมการณ์ทางการเมือง             

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความเชื่อทางศาสนา

 มีความอิสระทางการเงิน แหล่งการเงินของเอไอล้วนได้มาจากการ        

บริจากของสมาชิกทั่วโลกและผู้สนับสนุน

 เราไม่ได้สนบัสนนุหรอืต่อต้านรฐับาลหรอืระบอบการปกครองใดๆ และ

ไม่ได้เห็นด้วยหรือคัดค้านแนวคิดของบุคคลที่เราช่วยเหลือปกป้องสิทธิมนุษยชน

นกักจิกรรมแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล ชาวเนเธอร์แลนด์

ท�ากิจกรรมรณรงค์ (ปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน) 

คู่ขนานกับ “การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กรุงปักกิ่ง” เมื่อวันที่ 

12 กรกฎาคม 2551 





ยาซนิ ฟอล เป็นครูมธัยมในประเทศเซเนกลั และเป็นสมาชิกทีข่ยนัขนัแขง็ของแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล เธอบอกว่า การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในท้องถิ่นของเธอนั้น เหมือน 

“ความฝันที่เป็นจริง เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารและกฎหมายที่จะช่วยปกป้อง

เหยื่อของความอยุติธรรมและการถูกเลือกปฏิบัติ

©ันได้เรียนรู้ว่า

©ันได้เรียนรู้ ©ันประณามการทíาผิดก®หมาย 
©ันได้กระตุ้นผู้คน ครอบครัวและมิตรสหายของ©ันมอง©ันใน°านะผู้ปกป้องสิทธิ
ของคนไม่มีปากไม่มีเสียง ผู้คนมากมายมาขอความช่วยเหลือจาก©ัน

©ันทíางานนี้เพราะว่า©ันมีศรัทธาและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะทíาให้สังคมตระหนักถึงและเคารพสิทธิมนุษยชน”

กิจกรรมรณรงค์นั้นแก้ปัÞหา
ต่างæได้มากมาย
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นักกิจกรรมรุ่นใหม่เรียกร้องให้ยกเลิก

โทษประหารชีวิต ณ กรุงแทงเจียร์ส 

ประเทศโมร็อกโก ปี 2550

คือกุญแจสำ�คัญ
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ห้าสิบปีที่แล้ว ชายผู้หนึ่งรู้สึกโกรธเคืองกับความอยุติธรรมที่เขาได้พบเห็น และ                

ตั้งปณิธานว่าจะรวบรวมผู้คนมาร่วมเคลื่อนไหวไปกับเขา

 เขาค้นพบวธิสีร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูค้น เพือ่มาแสดงพลงัร่วมกนัเพือ่เปลีย่นแปลงโลก 

เขาเห็นว่าการใช้สิทธิ และเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของเราสามารถแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้

ห้าสิบปีที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนระดับโลกนี้ได้สนับสนุน เฉลิมฉลองและต่อสู้เพื่อผู้ที่กล้าลุกขึ้น

มาพูดความจริงต่อหน้าผู้มีอ�านาจ

 เราได้เปลี่ยนใจคน เปลี่ยนแปลงกฎหมาย และเปลี่ยนแปลงชีวิต

ทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ กล้าที่จะแตกต่าง 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยกัน



จดหมาย©บับเล็กæ และการ์ดของคุณ

เราต้องการแสงสว่าง...

เมื่อถูกส่งไปยังที่ทíาการกระทรวงและหน่วยงานรั°ต่างæ 
แต่เมื่อถูกส่งมายังที่กักกันของเรา ก็กลายเป็น

 โปรดทíางานร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลต่อไป!        
«านาร์ ยูรดาตาพัน อดีตนักโทษมโนธรรมสíานึก ในประเทศตุรกี

เปรียบเสมือน

เรามพีลงัมากทีส่ดุเมือ่พวกเราร่วมกนัยนืหยดั
เพือ่สทิธมินษุยชน ร่วมกันต่อสู้กับความอยุติธรรม
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ระเบิดเวลา
แสงสว่าง



ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโยนตัวนักโทษขึ้นไปในอากาศ เพ่ือฉลองการ

ปล่อยตัวเขาออกจากห้องขังของต�ารวจ หลังจากได้รับการอภัยโทษ

จากกษัตริย์ฮามัด บิน อิซา อัล-กาลิฟา ณ จตุรัสไข่มุก กรุงมานามา 

ประเทศบาห์เรน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554



ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล และเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการระดับโลก
ในการรณรงค์ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลง
หากเรารวมตัวกัน จะสามารถเปล่งเสียงได้ดังจนมีคนรับฟัง

นักกิจกรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้
ในการหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โปรดเข้าร่วมในขบวนการนี้ร่วมกับเราในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน


