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FREEDOM 

	 พิธีมอบรางวลัโนเบล	สาขา
สนัติภาพในปีนี	้ จะมีเก้าอีว้่างหนึง่ท่ี	 ใน
ท่ามกลางพิธีกรรมอนัโอ่อ่า	 ผู้ เข้าร่วม
นบัพนัเต็มห้องโถงรวมทัง้ผู้ทรงเกียรติ
ส�าหรับกิจกรรมซึ่งจัดขึน้มาเน่ินนาน
นบัศตวรรษ	ซึง่เก้าอีส้�าหรับผู้ รับรางวลั
ในปีนีคื้อนายหลิวเสี่ยวโป	 ท่ีว่างลง 
	 ในความเป็นจริง	หลวิเส่ียวโป
ควรจะได้นัง่ในจดุของผู้ ได้รับรางวลัร่วม
กบัสมาชิกคณะกรรมการรางวลัโนเบลท่ี
อาคารเทศบาลเมืองออสโล	 ระหวา่งการ
ประกาศเกียรติคณุการต่อสู้ ด้วยสนัติวิธี
อย่างยาวนานเพ่ือสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้
ฐานในประเทศจีนของเขา	ในความเป็นจริง	
เขาคงมีโอกาสกลา่วสนุทรพจน์	 รับมอบ
เหรียญและประกาศนียบตัร	และเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูปด้านกฎหมายและการเมือง
อยา่งสนัตใินจีน	ในความเป็นจริงเขาคงได้
ร่วมถ่ายรูป	ให้สมัภาษณ์	ได้ภาคภมิูใจตอ่
เกียรติยศระดบัสากลแม้ในช่วงเวลาอนั
สัน้	 จากนัน้ก็สามารถเดินทางกลบับ้าน 
	 แต่ในปัจจุบนัหลิวเสี่ยวโป
ยงัอยู่ในเรือนจ�า	 เขาก�าลงัใช้โทษจ�าคกุ
เป็นเวลา	 11	 ปีในข้อหา	 “ยุยงให้โค่น
ล้มอ�านาจรัฐ”	 ส�าหรับบทบาทในฐานะ																													
ผู้ เขียน	“ธรรมนญู	08”	ซึง่เป็นค�าประกาศ
เรียกร้องให้เคารพต่อสิทธิมนษุยชนขัน้			
พืน้ฐานในจีน	 ท่ีผ่านมาหลิวยืนยันว่า															

จะใช้แรงกดดนัทางการเมืองเพ่ือคว�า่บาตรพิธีมอบรางวลัในปีนี	้
มีการใช้ทัง้เลห์่กลและการขูจ่ะใช้มาตรการด้านเศรษฐกิจเพ่ือ
บงัคบัให้ประชาคมนานาชาตไิมเ่ข้าร่วมในพิธีครัง้นี	้ถงึแม้จะ
สร้างแรงกดดนัและการคกุคามมากมาย	ทางการจีนก็สามารถ
โน้มน้าวใจได้เพียงไมก่ี่ประเทศ	แสดงให้เหน็วา่โดยพืน้ฐานแล้ว
ข้อเรียกร้องของจีนเป็นสิง่ท่ีไมอ่าจยอมรับได้	รัฐบาลและหนว่ย
งานระหวา่งประเทศจะต้องตอ่ต้านการใช้เลห์่กลเพ่ือบงัคบัเชน่นี ้
	 ในโอกาสครบรอบ	60	ปีวนัสทิธิมนษุยชน	ปฏิบตัิ
การของจีนครัง้นีท้�าให้ทัง้โลกเหน็ถงึสถิตด้ิานสทิธิมนษุยชนท่ี
เลวร้ายของประเทศนี	้ประชาชนนบัล้าน	ๆ 	คนต้องอพยพจาก
บ้านเกิดภายหลงัโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทัง้หลาย	ความ
โกรธเคืองท่ีเกิดขึน้จากเหตกุารณ์จตัรัุสเทียนอนัเหมิน	การละเมิด
สทิธิในทิเบต	และการคกุคามอยา่งตอ่เน่ืองตอ่กลุม่ฟาหลนุกง	 
	 นา่สงสยัท่ีเหตใุดมหาอ�านาจอยา่งจีนรู้สกึถกูคกุคาม
อยา่งมากเพียงเพราะมนษุย์คนเดียว	ความจริงก็คือหลวิเสีย่ว
โปมีความหมายมากกวา่มนษุย์คนเดียวเขาเป็นตวัแทนอดุมคติ
ของรางวลัโนเบล	สาขาสนัติภาพเป็นตวัแทนความฝันและ
ความหวงัของชาวจีนนบัล้านๆคนท่ีถกูรัฐบาลจีนก�าราบให้เงียบ 
	 รัฐบาลจีนอาจประสบความส�าเร็จในการท�าให้
เก้าอีข้องหลิวเสี่ยวโปวา่งลง	แตค่วามวา่งเปลา่นัน้เป็นสิ่งท่ี
บง่บอกถงึเร่ืองราวอนัย่ิงใหญ่เชน่กนั

การลงโทษตอ่เขาละเมิดตอ่รัฐธรรมนญูของจีน
เอง	 และขดักบัหลกัสิทธิมนษุยชนพืน้ฐาน	แต่
เชน่เดียวกบัคนจ�านวนมากในจีนซึง่เลอืกท่ีจะพดู
แสดงความเหน็	เขากลบัถกูลงโทษอยา่งรุนแรง 
	 หลกัเกณฑ์ส�าหรับรางวลัโนเบลก�าหนด
ให้ครอบครัวของผู้ชนะรางวลัสามารถเดนิทางไป
รับรางวลัแทนได้	แตก่ารบงัคบัควบคมุตวัหลวิท�าให้เป็นครัง้แรกนบัแตปี่	2481	ท่ี
จะไมมี่การมอบรางวลัให้ในพิธีครัง้นี	้อนัท่ีจริงภรรยาเขาก็อาจมารับรางวลัแทนเขา
ได้	แตเ่ธอก็ถกูทางการจีนควบคมุตวั	โดยถกูกกับริเวณอยูใ่นบ้านท่ีกรุงปักก่ิง	สว่น
อีกหลายสบิคนท่ีต้องการเข้าร่วมพิธีก็ถกูกกัตวัหรือห้ามเดนิทางออกนอกประเทศ 
	 รัฐบาลจีนอาจมองว่าการท�าเช่นนีเ้ป็นชัยชนะ	 แต่น่าจะเป็น
ความเข้าใจผิด	 แม้จะใช้แรงกดดนัทางการเมืองมากมาย	 แม้จะใช้การข่มขู่
และคกุคามต่างๆ	นานา	พวกเขาก็ไม่สามารถบงัคบัให้หลิวเสี่ยวโปหรือคณะ
กรรมการรางวลัโนเบลยอมสิโรราบได้	 ในขณะท่ีเก้าอีแ้ต่ละท่ีในห้องโถงท่ีเต็ม
ไปด้วยผู้คนในวนัมอบรางวลัจะเป็นท่ีนัง่ของบคุคลแต่ละคน	แต่เก้าอีว้่างของ
หลิวเสี่ยวโปแม้มีเพียงตวัเดียว	กลบัรองรับบคุคลจ�านวนมากมายกว่านัน้มาก	 
	 ในบรรดาผู้ ท่ีสมควรแก่เก้าอีต้วันัน้ยงัรวมถงึนกัโทษการเมืองและนกัโทษ
มโนธรรมส�านกึหลายพนัคนซึง่ในปัจจบุนัทนทกุข์ทรมานอยูใ่นเรือนจ�าของประเทศ
จีนหรือไมก็่ถกูกกับริเวณในบ้าน	ผู้ เสยีหายจากการฟ้องร้องคดีและการขม่ขูค่กุคาม
เพียงเพราะแสดงความเหน็ของตนอยา่งห้าวหาญ	คนเหลา่นัน้มีทัง้นายเถียนฉี	ซึง่
ถกูด�าเนินคดีและอาจถกูควบคมุตวัอยา่งไมมี่ระยะเวลาก�าหนดเพียงเพราะเขาตอ่สู้ 	
เรียกร้องค่าสินไหมชดเชยจากการท่ีต้องติดเชือ้เอชไอวีและเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบ
ระหวา่งการถ่ายเลอืดตอนเป็นเดก็	หรือนายเฉาเหลียนไห	่ซึง่ต้องโทษจ�าคกุสองปีคร่ึง	
ฐานพยายามเรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัเดก็ทารกท่ีต้องป่วยเน่ืองจากกินนมผง						
ปนเปือ้นเข้าไป	หรือนายเฉินกวงเฉิง	นกัสทิธิมนษุยชนตาบอดซึง่ถกูกกับริเวณใน
บ้านอยา่งไมเ่ป็นทางการ	หลงัจากตดิคกุมาสีปี่ฐานเข้าร่วมในการฟ้องร้องคดีเพ่ือตอ่
ต้านการท่ีทางการบงัคบัให้ผู้หญิงหลายพนัคนท่ีมณฑลซานตงท�าหมนัและท�าแท้ง	 
	 เก้าอีต้วันีย้งัรองรับความทรงจ�าของความพยายามของทางการจีนท่ี

เก้ำอี้ว่ำงของหลิวเสี่ยวโปมีควำมหมำย
มำกกว่ำที่ทำงกำรจีนจะเข้ำใจ
โดย ซาลิล เช็ตติ (SalilShetty)  

เลขาธิการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชันแนล  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพเมื่อปีพ.ศ.2520

บรรณำธิกำรอ�ำนวยกำร : 
ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล 

บรรณำธิกำร : 
สินีนาฏ เมืองหนู 

กองบรรณำธิกำร : 
สุธารี วรรณศิริ, ตฤณ ขุมทรัพย์, จุฑามาศ ศรีเจริญ, 

ฮาร์ชปรีต กอร์ อนัน

ผู้แปล : 
ศิรดา เขมานิฏฐาไท, นศพ. อลิษา สัจจเทพ,

พนิณยา มาศรังสรรค์, ดั๊ก ออฟเฟนฮาร์ซ 

ออกแบบ : 
ไชยา  โคตรศักดี

>> คุณแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่น?

>> คุณต้องการเห็นประเด็นอะไรใน FREEDOM ฉบับต่อไป?

>> คุณมีภาพหรือบทความที่ต้องการแบ่งปันให้สมาชิกคนอื่นๆ?

>> และสุดท้าย, อย่าลืมเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.amnesty.or.th 

และแฟนเพจ Amnesty International Thailand 

ที่เฟสบุ๊ค www.facebook.com

ผู้ประสานงานฝ่ายพฒันาสมาชิกและเครือขา่ย
แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	
90/24	ซอยลาดพร้าว	1,	ถนนลาดพร้าว,
แขวงจอมพล	เขตจตจุกัร	กรุงเทพฯ	10900	

ส่งทุกควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณไปที่ : FREEDOM

“แมกกำซีนเสรีภำพของคุณ” 
 กรุณำแจ้งให้เรำทรำบ หำกคุณชอบ 

“FREEDOM”

หรือส่งอีเมล์ที่ 

membership@amnesty.or.th
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FREEDOM 

CONTENTS
HUMAN RIGHTS TALK

FUNTAINMENT

SNAP 
SHOTS

MEMBERSHIP 
CORNER

WIRE Says

> ค�าย่อเอไอ 

> ศัพท์สิทธ ิ

> หนอนหนังสือและฟิล์มปาร์ตี้

> เก็บตกภาพกิจกรรม

เดือน พฤศจิกายน-

ธันวาคม 2553 

> ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 

สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

> ส�าเร็จเเล้ว...

  เมื่อโครงการเหมืองเเร่ในอินเดียจบลง 

> นักเรียนชั้นประถมในสโลวาเกีย

SHOP 
SHARE 
CHANGE
> เสื้อยืดเปลี่ยนโลก

The magazine from Amnesty International Thailand

> เรื่องราวแห่งการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกนี้  

> งานอาสาสมัครหนักกว่าที่คิด 

> พม่า: นักโทษด้านมโนธรรมส�านึกควรได้รับการปล่อยตัว

   แบบเดียวกับนางอองซานซูจี 

> The Voice 

> 11 ค�าสัญญาส�าหรับปี 2554 

> สุดยอดไอเดียการรณรงค์ 5 ข้อ!!



	 ความสบัสนวุน่วายของบ้านเมือง	หรือท่ีเรียกกนัวา่	“สงครามส”ี	
ในระยะสามสีปี่ท่ีผา่นมา	ได้ยินหลายคนบน่วา่	เดก็รุ่นใหม	่โดยเฉพาะ
ในแวดวงสถาบนัการศกึษาหายไปไหนหมด	ปลอ่ยให้คนรุ่นเก่า	 ทัง้			
นกักิจกรรมตัง้แตรุ่่น	14	ตลุา	2516	รุ่น	6	ตลุา	2519	และรุ่น	พฤษภา	
2535	 รวมทัง้นกัการเมืองรุ่นเก่าๆ	 ข้าราชการรุ่นเก่าๆ	ทหารรุ่นเก่าๆ	
เป็นผู้มีบทบาทเป็นตวัละครครอบง�าสถานการณ์	บางทา่นถงึกบัสรุปวา่	
สถานการณ์ท่ีเคยถกูกระตุ้นและก�าหนดจากรัว้มหาวิทยาลยันัน้	 เวที
ได้เปลี่ยนไปอยูท่ี่หมูบ้่านในชนบทแล้ว
	 ค�ากลา่วประชดประชนัดงักลา่ว	แม้จะมีสว่นจริงอยูไ่มน้่อย	
แตเ่ม่ือตดิตามสถานการณ์อยา่งละเอียดแล้ว	ก็จะพบวา่ยงัมีครูอาจารย์
บางสว่น	นกัศกึษาและบณัฑิตจบใหมอี่กไมน้่อย	 ท่ีได้แสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ขดัแย้งอยูต่ลอดเวลา	 	บางคนเลือกข้างส	ี
หนึง่	 คดัค้านอีกสีหนึง่	 หลายคนแสดงทา่ทีอยา่งเอาการเอางานแตก็่
ไมว่างตวัอยูก่บัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่โดยเฉพาะ		ซึง่แนน่อนวา่ในสถานการณ์
ของการแบง่ขัว้นี	้คนกลุม่หลงันีย้อ่มตกเป็นเป้าของการวพิากษ์วิจารณ์

คนรุ่นใหม่ 
จุดประกำยแห่งควำมเปลี่ยนแปลง
โดย สมชาย หอมลออ  

ประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

จากคู่ขดัแย้งทัง้สองฝ่าย	 	 ย่ิงหากจะติดตามระบบการสมาคมและ
สื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ 	เชน่	FaceBook	เป็นต้น	ก็จะพบวา่	มีเยาวชน
คนรุ่นใหมท่ี่เป็น	Active	Citizen	อยูไ่มน้่อย	คนเหลา่นีไ้ด้แสดงทศันะ	
ความเหน็	และข้อวิจารณ์ตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลาถงึแม้จะใช้
อารมณ์	ขาดการวิเคราะห์และความลุม่ลกึอยูบ้่าง	กระทัง่ในบางครัง้
ใช้ถ้อยค�าท่ีหยาบคายและรุนแรง	 เน่ืองจากไม่สามารถจ�าแนกได้วา่	
เวทีเชน่	FaceBook	นี	้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะหรือพืน้ท่ีสว่นตวัก็ตาม
	 ความจริงเยาวชนคนรุ่นใหมท่กุวนันี	้ก็มีลกัษณะท่ีไมต่า่งจาก
เยาวชนรุ่น	14	ตลุา	–	6	ตลุา	มากนกั	เม่ือสี่สบิปีมากนกั	เยาวนเป็นผู้
ท่ีมีความเร่าร้อน	มองสถานการณ์โดยใช้อารมณ์ความรู้สกึ	ความเช่ือ
และศรัทธาเป็นพืน้ฐาน	แม้ด้านหนึง่จะถือเป็นจดุออ่น	แตอี่กด้านหนึง่
ก็ถือวา่เป็นข้อดีท่ีความเร่าร้อนรวดเร็วนัน้เป็นพลงัของการขบัเคลื่อน
อยา่งไมรู้่จกัเหน็ดเหน่ือย
	 ปัญหาของสงัคมปัจจบุนัเป็นเร่ืองท่ีผู้ ใหญ่ทัง้หลายก่อขึน้				
ไมว่า่จะเป็นความเหล่ือมล�า้	เหน็แก่ตวัของคน		ความเนา่เฟะของสงัคม	
และความไมเ่ป็นธรรม	ความจริง	การละเมิดสทิธิมนษุยชนและความ
ไม่เป็นประชาธิปไตย	แต่ผู้ ใหญ่มกัจะโทษเยาวชน	ความจริงก็คือ	
เยาวชนเป็นเพียงตวัสะท้อนปัญหาท่ีผู้ ใหญ่ก่อขึน้เท่านัน้	 มิใช่เป็นผู้
สร้างปัญหาแตอ่ยา่งใด
	 ปฏิกิริยาท่ีมนษุย์มีต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม
ทางสงัคมนัน้มีทัง้ในทางสร้างสรรค์และในทางท�าลาย	สิ่งนีส้ะท้อน		
ทวิลกัษณะท่ีทัง้ร่วมกนัและขดัแย้งกนัท่ีมีอยู่ในตวัของมนษุย์ทกุคน	
ด้านดีและด้านเลว	 ด้านมืดและด้านสวา่ง	 เยาวชนมีลกัษณะพิเศษท่ี
รับรู้เร็วและแสดงปฏิกิริยาเร็วปฏิกิริยาท่ีแสดงออกก็มีทัง้ดีและเลว							
ท่ีส�าคญัคือเยาวชนเรียนรู้ได้เร็วและมีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างสงัคม
หรือโลกในอนาคต	เพราะโลกในอนาคตคือโลกของพวกเขา	ท่ีท่ีซึง่พวก
เขาจะใช้ชีวิตไปอีกยาวนานระยะหนึง่
	 การท่ีจะให้เยาวชนได้เรียนรู้ถกู	 ผิด	 เพ่ือสร้างโลกสีเขียว							
อนันา่ร่ืนรมย์ของพวกเขา		ก็คือต้องเปิดโอกาสให้พวกเขามีปฏิบตักิาร
ทางสงัคม	คือการคดิ	พดู	และท�า	แม้วา่สิง่ท่ีคดิ	พดู	และท�า	อาจผิด
หรือถกูบ้างตามประสาเยาวชนก็ตาม	แตห่ากปราศจากเสรีภาพในการ
คดิ	พดู	และท�าเสยีแล้ว	จะให้เยาวชนได้เรียนรู้ผิดชอบ	ชัว่ดี	ได้อยา่งไร
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สำรจำกผู้อ�ำนวยกำรแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

สถำนกำรณ์
	 หากลองสงัเกตปัญหาสงัคมต่างๆ								
ท่ีเกิดขึน้ในโลก	 โดยเฉพาะในประเทศไทย	 เรา
จะได้พบความจริงอยา่งหนึง่วา่ปัญหาสงัคมเหลา่
นัน้ล้วนมีท่ีมาจากความยากจน	ความอยตุธิรรม
เชิงโครงสร้างท่ียงัคงฝังตวัอยูใ่นทกุภาคสว่นของ
สงัคมไทย	การท่ีเดก็ๆ	จ�านวนมากไมมี่โอกาสได้
เรียนหนงัสอื	ก็มาจากพืน้ฐานครอบครัวท่ียากจน	
ถงึแม้รัฐพยายามท่ีจะให้มีนโยบายเรียนฟรีแล้ว
ก็ตาม	 แต่เด็กๆ	 เหล่านัน้ก็ไม่มีโอกาสศึกษา							
เล่าเรียน	 เพราะไม่มีเงินส�าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ	 เช่นค่าเสือ้ผ้า	 หนังสือ	 อุปกรณ์ต่างๆ										
อีกทัง้เดก็จ�านวนมากต้องออกมาชว่ยครอบครัว
ท�ามาหากิน	 ไม่ว่าจะเป็นการขายพวงมาลยั								
สง่หนงัสอืพิมพ์	ฯลฯ	เดก็หลายคนต้องเข้าสูอ่าชีพ
ค้าบริการทางเพศรวมถงึถกูชกัน�าเข้าสูข่บวนการ
ค้ายาเสพตดิ	ดงัท่ีสงัคมไทยตา่งรับรู้เป็นอยา่งดี
	 	ไมส่ามารถปฏิเสธได้วา่ความล้มเหลว
ของภาคเกษตรกรรมในชนบท	 ท่ีส่งเสริม
โฆษณาชวนเช่ือให้ชาวนาปลกูข้าวมากๆ	จะได้
มีรายได้มากๆ	แตส่ดุท้ายก็ขาดทนุทกุปีจากระบบ
การตลาดท่ีชาวบ้านไม่เคยรู้	 สิ่งเหล่านีมี้ส่วน
ท�าให้ประชาชนคนไทยท่ียากจนจ�านวนมากต้อง
ละทิง้ผืนนา	ผืนไร่	มุง่หน้าเข้าสูเ่มืองใหญ่	กลาย
สภาพเป็นแรงงานรับจ้างราคาถกู	 โดยเฉพาะ
ภาคอตุสาหกรรมการก่อสร้าง	ถกูเอารัดเอาเปรียบ
โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นจากนายทนุ	ผู้ รับเหมา			
จนกระทัง่ภาครัฐก็ยงัได้กระท�าการเอาเปรียบ
ขดูรีด	 ด้วยคา่แรงขัน้ต�่าท่ีแทบจะไม่พอส�าหรับ
อาหาร	3	มือ้	ส�าหรับครอบครัว
	 ผู้ ประกอบการโดยเฉพาะในภาค
อตุสาหกรรมจ�านวนมากได้ฉวยเอาความทกุข์

ยากของชาวบ้าน	น�ามาแปลงเป็นผลประโยชน์
ของตนเอง	โรงงานหลายแหง่ใช้แรงงานอยา่งไม่
เป็นธรรมกบัผลตอบแทนท่ีควรได้รับ	หลายแหง่
บงัคบัใช้แรงงานเดก็	แรงงานอพยพ	โดยท่ีแรงงาน
เหลา่นัน้ไม่สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องใดๆ	
จากนายจ้างได้	 ดงัเช่นกรณีของโรงงานผลิต
รองเท้ากีฬายกัษ์ใหญ่ของโลกท่ีบงัคบัใช้แรงงาน
เดก็จนเป็นขา่วครึกโครมมาแล้วในอดีต
	 อตุสาหกรรมทางเพศก็พยายามฉกฉวย
โอกาสเหลา่นี	้ นายหน้าจดัหาเด็กสาวเดินทาง
เข้าไปในหมูบ้่าน	หลอกหลวงให้เข้ามาท�างานท่ี
สบาย	รายได้ดี	 เดก็สาวจ�านวนไมน้่อยหลงเช่ือ	
บางรายก็ยินยอมเข้าสู่อาชีพขายบริการอย่าง
จ�ายอม	 เพราะถ้ายงัอยู่ท่ีบ้านก็คงอดตายทัง้
ครอบครัวบางส่วนเข้าเมืองใหญ่เพ่ือประกอบ			
อาชีพเลก็ๆ	น้อยๆ	เชน่ขายอาหารรถเข็น	แตพ่วก
เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทนุได้	 ต้องอาศยั		
เงินกู้นอกระบบท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงู	ถ้าไมมี่เงิน
จ่ายให้กบันายทนุเงินกู้ 	 ก็ถกูตามรังควานจาก
แกงค์ทวงหนีน้อกระบบ	โดยไมเ่กรงกลวักฎหมาย
บ้านเมือง
	 เหลา่นีคื้อตวัอยา่งความอยตุธิรรมท่ีมี
อยูท่ัว่ไปในสงัคมไทยอนัศวิิไลซ์แหง่นี ้

แล้วเรำจะท�ำอะไรได้บ้ำง
	 คนทัว่ไปมกัคดิเพียงวา่การแก้ปัญหา
สงัคมต้องปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบ
ทัง้หนว่ยงานรัฐบาล	รวมถงึองค์กรพฒันาเอกชน
ตา่งๆ	หากแตค่วามเป็นจริงแล้วเราทกุคนสามารถ
ร่วมเป็นหนึง่ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาตา่งๆ	ใน
สงัคมได้	ทัง้การเร่ิมต้นท่ีตวัเองในการประหยดั
พลงังาน	ใช้ทรัพยากรเทา่ท่ีจ�าเป็น	เพ่ือลดภาวะ
โลกร้อนได้	 ลดละเลิกการใช้สินค้าท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีก่อมลภาวะ	รวมถงึโรงงานท่ีใช้แรงงาน
อยา่งผิดกฎหมาย	และไมเ่ป็นธรรม	ทัง้นีจ้ะต้อง
มีการเสาะแสวงหาข้อมลูตา่งๆ	โดยรับและติดตาม
ขา่วสารจากหนว่ยงานตา่งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่อาจ
รวมถึงการสมคัรเป็นสมาชิกขององค์กรพฒันา
เอกชนต่างๆ	 เพ่ือเป็นผู้สนบัสนนุให้กบัองค์กร

เหลา่นัน้	 เช่น	 อาจร่วมเป็นผู้สนบัสนนุกรีนพีซ	
เพ่ือให้กรีนพีซ	 มีงบประมาณไปใช้จ่ายส�าหรับ
ท�างานรณรงค์ด้านสิง่แวดล้อม	สนบัสนนุมลูนิธิ
เดก็เพ่ือให้พวกเขาสามารถท�างานชว่ยเหลอืเดก็ๆ	
ท่ีถกูละเมิดสิทธิ	 สนบัสนนุมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภค	
เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถมีกิจกรรมตา่งๆเพ่ือ
เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัผู้บริโภคท่ีถกูละเมิด
สิทธิได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้	 เป็นต้น	
นอกเหนือจากนัน้ยงัมีอีกหลายหนว่ยงานท่ีพร้อม
จะให้พวกเราเข้าไปมีสว่นร่วมไม่วา่จะเป็นการ
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ตา่งๆ	รวมทัง้ร่วมสนบัสนนุ
ด้านงบประมาณ	 เพ่ือท�าให้สงัคมของเราเป็น
สงัคมท่ีน่าอยู	่ ปลอดจากการละเมิดสทิธิและมี
ความยตุธิรรม

กำรลงทุนทำงสังคม
	 การสนบัสนนุองค์กรทางสงัคมดงักลา่ว	
ทัง้ก�าลงักายและก�าลงัทรัพย์นัน้	ถือได้วา่เป็นการ
ลงทนุทางสงัคมอยา่งหนึง่	 แอมเนสตี	้ อินเตอร์
เนชัน่แนล	ประเทศไทย	เป็นองค์กรหนึง่ท่ีรณรงค์
ทางสงัคมในประเด็นสิทธิมนุษยชนมาอย่าง
ยาวนานโดยสมาชิกเป็นหลกัส�าคญัในการขบั
เคลือ่นกิจกรรมรณรงค์ตา่งๆ	ทัง้นีส้มาชิกทกุคน
ได้สนบัสนนุทนุทรัพย์โดยผา่นทางคา่สมาชิกเป็น
รายปี	ซึง่เงินท่ีได้รับนีก็้จะใช้ส�าหรับการรณรงค์
ตอ่ไป	การท่ีแอมเนสตีฯ้	พยายามรณรงค์หาสมา
ชิกใหมน่ัน้	ไมไ่ด้หมายความวา่เราต้องการเพียง
แคต่วัเงินเทา่นัน้	สิง่ท่ีส�าคญัมากกวา่นัน้คือพลงั
ทางสงัคมของคนรุ่นใหมท่ี่แสดงออกผา่นทางการ
เป็นสมาชิก	และเงินทกุบาททกุสตางค์ท่ีได้รับ
นัน้	ถือวา่สมาชิกได้ท�าการลงทนุทางสงัคม	เพ่ือ
ให้สงัคมเป็นสงัคมท่ีดีขึน้ในอนาคต	ปราศจาก
การละเมิดสทิธิมนษุยชนในทกุรูปแบบเงินท่ีทา่น
สนบัสนนุให้กบัองค์กรการกศุลตา่งๆ	หาใช่แค่
การท�าบญุแตเ่ป็นการลงทนุสร้างสงัคมใหม่ให้
ดีขึน้กวา่เดมิได้จริง



	 ในปี	พ.ศ.	2504	นายปีเตอร์	เบเนนสนั	
ทนายความชาวองักฤษ	ได้จดุประกายให้เกิด
การรณรงค์ระดบัโลก	อนัเป็นแสงสวา่งสอ่งไปท่ี	
“นกัโทษท่ีถกูลมื”	ทัง้หลายทัว่โลก	และจดุเทียน
แห่งความหวงัให้ยงัคงลกุโชนจวบจนวนันี	้							
ข้อเรียกร้องให้นิรโทษกรรมในปี	2504	เร่ิมต้น
ขึน้จากการตีพิมพ์บทความในหนงัสือพิมพ์
องักฤษ	The	Observer	จากกรณีท่ีนกัศกึษา
ชาวโปรตเุกสสองคนถกูจบัเข้าคกุเน่ืองจาก
สาเหตท่ีุเขา	ทัง้สองยกแก้วไวน์ขึน้เพ่ือฉลอง
อิสรภาพในบาร์	 	 เบเนนสนั	จงึหาทางเปลี่ยน
ความคิดของผู้อ่านจากท่ีท้อแท้ตอ่ความรู้สกึ
ออ่นแอไร้พลงัอ�านาจใดๆ	ให้กลายเป็นความเช่ือ

เรื่องรำวแห่งกำรเริ่มต้น 
“เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้” 
50 ปี การท�างานปกป้องและคุม้ครองสิทธมินษุยชน

“หากความรู้สึกไม่สบอารมณ์จากที่ต่างๆทั่วโลก(ต่อข่าวเรื่องนักโทษการเมือง)สามารถน�าไปสู่การร่วมกัน

ปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว เราจะสามารถร่วมสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีประสิทธิผลได้”

ท่ีวา่	ความเปลี่ยนแปลงนัน้เป็นไปได้ท่ีเขาเคยกลา่วถงึค�าวา่“สิง่ใดสิง่หนึง่ท่ีมีประสทิธิผล”	นัน้
ประสบความส�าเร็จโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	แอมเนสตีอิ้นเตอร์เนชัน่แนล	 ได้กลายเป็น
องค์กรท่ีเป็นท่ีรู้จกัได้ด�าเนินการปฏิบตัิการและยงัสร้างพลงัให้ผู้ อ่ืนร่วมปฏิบตัิด้วยกนัตลอด	
50ปีมานีก้ารรณรงค์ท่ีเป็นแบบฉบบัได้เตบิโตขึน้พร้อมกบัความส�าเร็จท่ีกลายเป็นการเคลือ่นไหว
ทางสทิธิมนษุยชนในระดบัโลกท่ีมีสมาชิกกวา่	2.8	ล้านคนทัง้นกักิจกรรมและผู้สนบัสนนุตา่งก็
มีพนัธะร่วมกนัท่ีจะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา
	 แรงกดดนัของพวกเราและการแสดงความเห็นไปยงัผู้ มีอ�านาจปทูางไปสูก่ารก่อตัง้	
“ศาลอาญาระหวา่งประเทศ”ด้วยเวลาหลายปีของการรณรงค์ท่ีหนกัหน่วงจากผู้สนบัสนนุท่ีมี
พลงัได้สง่ผลให้สหประชาชาตติกลงท่ีจะร่างสนธิสญัญาการควบคมุการค้าอาวธุและเม่ือประเทศ
แล้วประเทศเลา่ทยอยตดัสนิใจยกเลกิการประหารชีวติผู้คน	แอมเนสตีอิ้นเตอร์	เนชัน่แนล	ได้มุง่เน้น
ตอ่การรวมเป็นหนึง่เพ่ือโน้มน้าวให้สหประชาชาตอิอกเสยีงให้ทัว่โลกยตุกิารใช้โทษประหารชีวติ
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	 “สิ่งส�าคญัไม่ใช่สิทธิท่ีระบุอยู่บน
กระดาษแตด่วูา่พวกเขาด�าเนินการและบงัคบั
ใช้ในทางปฏิบตัไิด้จริงหรือไม”่
	 ตลอดระยะเวลา	50	ปีมานี	้แอมเนสตี-้	
อินเตอร์เนชัน่แนล	ได้มีสว่นชว่ยพฒันาและร่าง
กฎหมายสทิธิมนษุยชนทัง้ในระดบัสากลระดบั
ภมิูภาคและระดบัประเทศเชน่พิธีสารเลือกรับ
ว่าด้วยการห้ามมิให้ใช้เด็กเป็นทหารและ
อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการป้องกนั
มิให้บคุคลหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั
	 ในทกุๆวนัทัว่โลกมีผู้คนท่ีก�าลงัได้รับ
ผลโดยตรงจากงานของพวกเราอาทิเช่นคนท่ี
ถกูกลา่วหาก็ได้รับการไตส่วนท่ีเป็นธรรมเหลา่
นกัโทษถกูคุ้มครองจากโทษประหารชีวติคนถกู
กกัขงัไมต้่องถกูทรมานตอ่ไปนกักิจกรรมมีอิสระ
ท่ีจะด�าเนินการปกป้องสทิธิมนษุยชนนกัเรียน
ในชัน้เรียนได้เรียนเก่ียวกบัสิทธิครอบครัวถกู
คุ้มกนัอยา่งปลอดภยัในคา่ยผู้ ลีภ้ยัอดีตทหาร
เดก็เผาชดุทหารของพวกเขาทิง้ไปได้ต�ารวจได้
เรียนรู้วธีิรักษากฎหมายโดยไมใ่ช้กฎหมูช่มุชน
ชายขอบเรียกร้องให้ยตุกิารเลอืกปฏิบตัร่ิางของ
ลกูชายท่ีหายสาบสญูได้กลบัมาหาพอ่เหลา่ผู้
หญิงท่ีถกูท�าร้ายนัน้รัฐบาลได้บญัญตัิให้การ
ละเมิดสทิธิท่ีพวกเธอเผชิญอยูเ่ป็นการกระท�า

ผิดกฎหมายและพวกผู้น�าท่ีมีบทบาทตอ่ค�าสัง่
ข่มขืนการทรมานและการสงัหารหมู่ต่อฝ่าย
ตรงข้ามจะต้องรับผิดจากการกระท�าของตน
	 ตราบใดท่ีทกุคนยงัไมส่ามารถใช้สทิธิ
ทัง้หมดของตวัเองได้อยา่งเตม็ท่ีแสงเทียนก็จะ
ยงัคงส่องสว่างต่อไปมนัจะส่องแสงจนกว่า
มนษุย์ทกุชีวติจะอยูอ่ยา่งมีศกัดิศ์รีจนกวา่ไมมี่
ใครถกูลงโทษอนัเน่ืองมาจากความคดิศาสนา
เพศสภาวะมโนส�านกึวถีิทางเพศหรือถ่ินก�าเนิด
ของพวกเขาและจนกวา่จะไมมี่ใครท่ีถกูทรมาน
ถกูลกัพาตวัหรือหายสาบสญูไป
	 เหลา่สมาชิกนกักิจกรรมผู้สนบัสนนุ
และเจ้าหน้าท่ีของเราได้ท�างานทัง้ในระดบัโลก
และระดบัท้องถ่ินทัง้โดยองค์กรและโดยสว่น
ตวัและยงัมีสว่นช่วยพฒันากฎหมายระหวา่ง
ประเทศกฎหมายเหล่านีเ้คร่ืองมือท่ีจะปลด
ปลอ่ยนกัโทษจ�านวนหลายร้อยคน
	 ในช่วงปีแรกขององค์กรองค์กรได้
พิมพ์หนงัสอืท่ีช่ือวา่“Persecution”	ในปี	2504	
เพ่ือบอกเลา่เร่ืองราวของชายหญิงจ�านวนเก้า
คนจากตา่งท่ีตา่งถ่ินทัว่โลกตา่งรูปแบบทางการ
เมืองและศาสนาผู้ซึง่ถกูจ�าคกุเน่ืองจากการ
แสดงออกทางความคิดเห็นหนงัสือได้เลา่ถึง
ความพยายามของกวีชัน้น�าของแองโกลานาม
วา่อาโกสตีโนนีโต	(AgostinhoNeto	–	หลงัจาก
นัน้เขาได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของแองโกลา)
ท่ีต้องการปรับปรุงบริการทางสาธารณสขุเพ่ือ
เพ่ือนชาวแอฟริกนัซึง่ก�าลงัมีปัญหากบัทางการ
โปรตเุกสหลงัจากนัน้ต�ารวจการเมืองบกุเข้าไป
ท่ีบ้านของเขาจบัเขาเฆ่ียนต่อหน้าครอบครัว
เขาและจบัตวัไปไว้ท่ีเกาะเคปเวิร์ด(ประเทศ
อาณานิคมของโปรตเุกส)โดยปราศจากข้อกลา่ว
หาหรือการสอบสวนใดๆนอกจากนีย้งัเปิดเผย
ถงึชะตากรรมของนกัปรัชญาชาวโรมาเนียนาม
วา่คอนสแตนตนินอยกา	(ConstatinNoica)	ซึง่
ถกูตดัสนิจ�าคกุ	25	ปีเพราะเพ่ือนและลกูศษิย์
ของเขามกัจะไปเย่ียมเขาเพ่ือถกเถียงประเดน็

ปรัชญาและวรรณกรรมหลงัจากท่ีเขาถกูสัง่
ห้ามและหนงัสือยงัพรรณนาถึงเร่ืองราวของ
ชายผิวขาวสองคนท่ีถกูขม่เหงรังแกโดยคนชาติ
เดียวกนัจากการท่ีพวกเขาสนบัสนนุให้คนเชือ้
ชาติอ่ืนๆควรมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัได้แก่นาย
แอชตนัโจนส์	(Ashton	Jones)	รัฐมนตรีวยั	65	ปี
ผู้ซึ่งถกูจ�าคกุสามครัง้ซ�า้แล้วซ�า้เล่าในเมือง
หลยุส์เซียนาและเท็กซสัและนายเพทริคดนั
แคน	 (Patrick	Duncan)	บตุรชายของอดีตผู้
ส�าเร็จราชการของประเทศแอฟริกาใต้ภายหลงั
จากท่ีเขาอยูใ่นคกุได้สามครัง้ก็ไมไ่ด้รับอนญุาต
ให้เข้าร่วมหรือปราศรัยในท่ีประชมุใดๆเป็นเวลา
ห้าปี
	 โลกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแกนโลก
อาจเคลื่อนตวัแต่ไม่ว่าอย่างไรประสบการณ์
ของแตล่ะบคุคลยงัคงเป็นหวัใจส�าคญัในการ
ท�างานของแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	สิง่ท่ี
แตล่ะบคุคลประสบพบเจอในเร่ืองการละเมิด
สทิธิพืน้ฐานแตก่�าเนิดของพวกเขาก็ยงัคงเป็น
จดุเร่ิมต้นขององค์กรเสมอมาและตลอดไป
	 ในปีท่ี	 50	 นับตัง้แต่การชนแก้ว
เพ่ือ“อิสรภาพ”ของนกัศกึษาโปรตเุกส	“นกัโทษ
ทางความคิด”ก็เกิดนกัโทษประเภทอ่ืนๆอีก
มากมายเข้าเป็นแนวร่วมทัง้นกัโทษท่ีตดิกบัอยู่
ภายใต้ความยากจนความกลวัความขดัแย้ง
การเลือกปฏิบตัิและความรุนแรง
	 ขอทกุคนจงมาร่วมกนัเปลี่ยนแปลง
อนาคตของพวกเขาอนาคตของพวกคณุและ
อนาคตของโลกของพวกเรา
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โดยจุฑามาศ  ศรีเจริญ  สาคร กันพูลและ ธิดารัตน์  ด้วงคง 

นักศึกษาฝึกงาน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

งำนอำสำสมัครหนักกว่ำที่คิด

	 หากเราพดูถงึความส�าเร็จของคนท่ีท�างานด้านอาสาสมคัร	
หลายทา่นก็คงจะนกึถงึ“หนหูร่ิง	สมบตัิ	บญุงามอนงค์	”	หรือท่ี
หลายทา่นคุ้นช่ือและรู้จกักนัเป็นอยา่งดีในนามแฝงวา่	“บ.ก.ลายจดุ”	
สมบตัิเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์เพ่ือสงัคมหลายแห่งและ
อดีตประธานกรรมการมลูนิธิกระจกเงาสมบตัิเป็นคนท่ีท�างาน
ตา่งๆเพ่ือสงัคมมากมาย	 	 ไม่ว่าจะเป็นบทบาทท่ีเป็นประธาน
มลูนิธิ	อาจารย์พิเศษ	เวบ็มาสเตอร์	นกัเขียนแตส่ิง่ท่ีเดน่ชดัท่ีสดุ
ของสมบตัคืิอการเป็นอาสาสมคัรท่ีพร้อมจะชว่ยเหลอืผู้คนและ
ท�าทกุอยา่งด้วยหวัใจจนประสบความส�าเร็จอยา่งทกุวนันี	้สมบตัิ
ได้กล่าวถึงงานอาสาสมคัรไว้ว่า“งานอาสาสมคัรจ�าเป็นต้อง
ยืดหยุ่นและเรียบง่าย	 ใช้ชีวิตเรียบง่ายคือกินง่ายอยู่ง่าย	 เรา
ต้องเตรียมตวัเตรียมใจให้พร้อมรับกบัสถานการณ์	 เราต้อง
พยายามท�างานให้มากท่ีสุดการตัดสินใจว่าจะท�าอะไร																					
ไม่ท�ำอะไรมันขึน้อยู่กับบทบำททีคุ่ณเป็นอยู่และสถำนกำรณ์
ของปัญหำและกำรมองเหน็ภำพรวมของปัญหำซึง่เราต้อง
ท�าเท่าท่ีเราท�าได้เพราะฉะนัน้งานอาสาสมคัรเป็นงานท่ีต้องมี
สว่นร่วม	ซึง่เร่ืองทฤษฏีเรา-เขา	ส�าคญัมาก
ถ้าหากเราจะสร้างความมีสว่นร่วมทางสงัคม
เราจะต้องท�าให้เป็นเรา	ไมใ่ชเ่ป็นเขา	ถ้ามนษุย์
ถกูท�าให้เป็นอ่ืนหรือเป็นเขาไมเ่ป็นเรา	 เขาก็
จะละเลยไม่สนใจจะท�าลายเม่ือไหร่คณุถกู
ผลกัให้เป็นอ่ืนอนัตรายเพราะอยา่งนัน้คณุ
ต้องหาจดุเช่ือมโยงวา่ประเดน็ท่ีคณุท�าไมใ่ชอ่ืน่	
“เป็นเรา”
	 การเข้ามาเป็นอาสาสมคัรกบักลุม่
หรือหน่วยงานต่างๆได้นัน้อาจจะไม่ใช่เร่ือง
ยาก	แตใ่จท่ีพร้อมจะเข้ามาชว่ยเหลอืผู้ อ่ืนนัน้
เป็นสิ่งท่ีต้องเปิดใจและเปิดกว้างทางความ
คิด	การรับรู้และจิตอาสาท่ีจะมุง่ท�างานเพ่ือ
ผู้ อ่ืนหรือสงัคม	 ต้องมีองค์ประกอบ	3	อยา่ง
ด้วยกนั	คืออาสาสมคัรต้องเสนอตวัอาสาสมคัร
ต้องลงมือท�าและอาสาสมคัรต้องรับผิดชอบ
ตอ่การกระท�าของตนเอง		

	 การจะมาเป็นอาสาสมคัรนัน้ไมไ่ด้เข้ามาเป็นกนัได้งา่ยๆ	 เพราะวา่
งานอาสาสมคัรเป็น“งานยิงท่ีใจก่อนหวั	งานสว่นมากยิงท่ีหวั”	คือต้องเร่ิมจาก
การเปิดใจก่อนไมไ่ด้ท�างานท่ีความคดิเพียงอยา่งเดียว	คนเข้ามาเป็นอาสาสมคัร
จะต้องมีจิตอาสาเป็นสว่นส�าคญั	ซึง่ชอ่งทางการส่ือสารมนัไมใ่ชร่ะดบัความคดิ	
มนัเป็นระดบัจิตใต้ส�านกึ	ให้เราสงัเกตวา่	เราจะมีชอ่งทางสือ่สารในตวัเราเอง	
ซึง่บางท่ีเราจะรู้สกึขนลกุ	อีกรูปแบบหนึง่	ร่างกายของคณุไมใ่ชค่วามคดิของคณุ	
ไมใ่ชส่ตปัิญญาของคณุ	แตร่่างกายคณุได้สือ่สารกบัสภาพแวดล้อมเหลา่นัน้	
แล้วได้คยุกนั	เม่ือคณุเจอปัญหาแล้ว	คณุสมัผสักบัปัญหา	คณุรับรู้ได้แล้ววา่	
มนัมีปัญหานะ	เม่ือคณุรับรู้กลไกจิตใต้ส�านกึ	มนัจะเกิดการเช่ือมโยง	เกิดการ
สื่อสารในฐานะท่ีวา่คณุเป็นสว่นหนึง่กบัสิ่งนัน้	 มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบั
สิง่นัน้	ชอ่งทางการสื่อสาร	ไมใ่ชก่ารคยุกนันะ	แตเ่ป็นการสื่อสารกนั	แล้วคณุ
เช่ือมความเป็นตวัคณุกบัปัญหานัน้ได้	รู้วา่มีความเช่ือมโยง		
	 “เม่ือคุณเปิดรับ(รู้ถึงปัญหำ)..	 คุณจะรู้สึกเจ็บปวด	 มันเป็น
ควำมรู้สึกเจบ็ปวด	ทีรั่บรู้ถงึปัญหำน้ันๆ	จะไม่ช่วยเหลือกไ็ม่ได้	คุณจงึ
จัดกำรกับสิ่งน้ัน	ด้วยกำรมำเป็นอำสำสมัคร	”
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จาก แถลงการณ์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

วันที่13 พฤศจิกายน 2553

ภาพประกอบ : http://www.carabao2524.com

พม่ำ: นักโทษด้ำนมโนธรรมส�ำนึกควรได้รับกำรปล่อย
ตัวแบบเดียวกับนำงอองซำน ซูจี

	 ในวนันี	้ แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล
ขอแสดงความยินดีท่ีมีการปลอ่ยตวันางอองซาน	
ซูจี	 แต่เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าปล่อยตวันกัโทษ
ด้านมโนธรรมส�านกึในประเทศทกุคนโดยทนัที		
	 นางอองซาน	ซจีู	เป็นนกัโทษด้านมโนธรรม
ส�านกึซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัมากสดุในพมา่	ในชว่ง	21	ปี
ท่ีผา่นมา	เธอถกูกกับริเวณในบ้านกวา่	15	ปี	เธอ
เคยเป็นหนึ่งในนกัโทษการเมืองกว่า	 2,200	คน	
รวมทัง้นกัโทษด้านมโนธรรมส�านกึซึง่ปัจจบุนัถกู
คมุขงัในสภาพท่ีเลวร้าย
		 “แม้วา่เราจะยินดีกบัการปลอ่ยตวันาง	
อองซาน	ซูจี	 แต่ก็เป็นเพียงการสิน้สดุของค�าสัง่
ลงโทษท่ีไมเ่ป็นธรรมท่ีมีการใช้กฎหมายเพ่ือขยาย
การบงัคบัใช้ก่อนหน้านี	้ และไมอ่าจถือเป็นความ
ริเร่ิมของทางการได้เลย”Salil	 Shetty	 เลขาธิการ
แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล
	 กลา่ว	“ข้อเทจ็จริงยงัปรากฏวา่	ทางการ
ไมค่วรจบักมุเธอหรือนกัโทษด้านมโนธรรมส�านกึ
คนอ่ืน	ๆ 	อีกมากในพมา่ตัง้แตแ่รก	ทัง้ไมค่วรกีดกนั
พวกเขาจากการเข้าร่วมในการเมือง”		
	 ผู้ได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพทา่นนี	้
ถกูควบคมุตวัตัง้แตว่นัท่ี	30	พฤษภาคม	2546	หลงั
จากกลุ่มอนัธพาลท่ีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐ	
โจมตีท�าร้ายขบวนรถของเธอท่ีเมืองเดปายิน	ท�าให้
มีผู้ เสยีชีวติไปจ�านวนหนึง่และบาดเจ็บอีกมาก	ครัง้

นัน้ถือเป็นครัง้ท่ีสามท่ีเธอถกูกกับริเวณในบ้าน	
หลงัจากเคยถกูควบคมุตวัเชน่นีม้าก่อนระหวา่งปี	
2532	-	2538	และ	2543	-	2545		
													“ในครัง้นี	้ทางการต้องรับประกนัความ
ปลอดภัยให้กับนางอองซาน	 ซูจี	 ด้วย”	 Salil	
Shetty	กลา่ว	
												“เป็นชว่งเวลาเหมาะสมท่ีรัฐบาลพมา่ต้อง
ยตุิความไม่เป็นธรรมเน่ืองจากการคมุขงันกัโทษ
การเมืองในประเทศ	ในขณะท่ีประชาคมนานาชาต	ิ
ทัง้จีน	อินเดีย	อาเซียน	และองค์การสหประชาชาต	ิ
ต้องร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนัไม่ให้ทางการพม่าใช้
ระบบกฎหมายอย่างมิชอบเพ่ือลงโทษผู้ประท้วง
อยา่งสงบและสนัติ	การปลอ่ยตวันางอองซาน	ซจีู
ต้องไมท่�าให้พวกเขาลมืนกัโทษด้านมโนธรรมส�านกึ
คนอ่ืน	ๆ”
												ปัจจบุนัยงัมีนกัโทษการเมืองกวา่	2,200	
คนท่ีถกูคมุขงัเน่ืองจากตวับทกฎหมายท่ีคลมุเครือ	
ท่ีรัฐบาลใช้เพ่ือเอาผิดกบัฝ่ายต่อต้านอย่างสนัติ	
พวกเขาถกูจองจ�าในสภาพท่ียากล�าบาก	ขาดแคลน
ทัง้อาหารและสขุอนามยั	นกัโทษหลายคนมีสขุภาพ
ไม่ดีและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะ
สม	หลายคนถกูทรมานระหวา่งการสอบสวนและ
ควบคมุตวัในเบือ้งต้น	และเม่ือถกูสง่เข้าเรือนจ�าก็
เสี่ยงจะถกูทรมานและถกูลงโทษจากเจ้าหน้าท่ี	
แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนลเช่ือวา่ผู้ ท่ีถกูจองจ�า
สว่นใหญ่เป็นนกัโทษด้านมโนธรรมส�านกึ	 ซึง่ถกู
ลงโทษเพียงเพราะใช้สิทธิในการแสดงความเห็น	
การชมุนมุและการรวมตวัอยา่งเสรีและสนัติ	
												ผู้ ต้องขงัหลายคนถกูจบักมุเพราะเข้าร่วม
ในการปฏิวตัชิายจีวรเม่ือปี	2550	ซึง่เป็นการประท้วง
ซึง่เร่ิมต้นจากการขึน้ราคาเชือ้เพลงิและโภคภณัฑ์
อยา่งขดูรีด	ในชว่งสามปีท่ีผา่นมา	นกัโทษการเมือง
หลายร้อยคนได้ถกูโยกย้ายไปอยูใ่นเรือนจ�าท่ีหา่ง
ไกลมาก	ท�าให้ญาติและทนายความมาเย่ียมได้
ล�าบากและท�าให้ยากต่อการเข้าถึงการรักษา
พยาบาล	ทัง้ยงัมีรายงานการทรมานและการปฏิบตัิ
ท่ีโหดร้ายอยา่งอ่ืนอีกมากมาย
												คณะกรรมการกาชาดสากล	(Interna-
tional	Committee	of	the	Red	Cross)	ก็ถกูปฏิเสธ
ไมใ่ห้เข้าเย่ียมเรือนจ�าในพมา่ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม	
2548	

ข้อมูลพื้นฐำน           
 
 เพียงสองสปัดาห์ก่อนท่ีค�าสัง่ควบคมุ
ตวัจะหมดอายลุงในปี	2552	ทางการก็ได้จบักมุ
ตวันางอองซานซูจีและตัง้ข้อหาเธออีกครัง้ว่า
ละเมิดเง่ือนไขการกกับริเวณในบ้าน	ในวนัท่ี	11	
สงิหาคม	2552	ภายหลงัการไตส่วนท่ีได้รับการ
ประณามอยา่งกว้างขวางจากประชาคมนานาชาติ	
เธอก็ถกูศาลตดัสินจ�าคกุเป็นเวลาสามปี	 แต่มี
การเปลี่ยนโทษเป็นการกกับริเวณในบ้าน	 18	
เดือน	
												การปลอ่ยตวัของเธอเกิดขึน้เพียงหกวนั
หลงัการเลือกตัง้ทัว่ไปเป็นครัง้แรกในรอบ	20	ปี
ของพมา่	ในขณะท่ีการปราบปรามทางการเมือง
ยังด�าเนินอยู่	 พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือ
ประชาธิปไตยของนางอองซานซจีู	ได้รับท่ีนัง่เป็น
สว่นใหญ่ในการเลอืกตัง้เม่ือปี	2533	แตผู่้น�าทหาร
ท่ีปกครองประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษ	กลบั
ไมย่อมให้พรรคของเธอเข้าบริหารประเทศ
												แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ขอเรียกร้อง
ให้ปลอ่ยตวันกัโทษด้านมโนธรรมส�านึกทกุคน	
รวมทัง้มินโกนายอดีตผู้น�านกัศกึษาและผู้เรียกร้อง
ประชาธิปไตย	อาย	ุ47	ปี	ต้องโทษจ�าคกุ	65	ปี
ฐานเข้าร่วมการประท้วงเม่ือปี	2550		พระคมัภีร์	
จากกลุม่พนัธมิตรพระภิกษุแหง่พมา่	(All	Burma	
Monks	Alliance	-	ABMA)	ถกูศาลตดัสนิลงโทษ
จ�าคกุ	 63	 ปี	 ฐานเข้าร่วมการประท้วงท่ีน�าโดย
พระภิกษุเม่ือปี	 2550	 อ	ู ขนุตนุอู่	 อาย	ุ 67	 ปี	
ประธานพรรคสนันิบาตชาติพนัธุ์ไทใหญ่เพ่ือ
ประชาธิปไตย	(Shan	Nationalities	League	for	
Democracy	-	SNLD)	ต้องโทษจ�าคกุ	93	ปีเพราะ
ไม่เห็นด้วยกบัแผนการจดัท�ารัฐธรรมนญูฉบบั
ใหม่ของรัฐบาล	 เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสงู	
นางอองซาน	ซจีู	ได้รับรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพ
ในปี	2534	
แอมเนสตีอิ้นเตอร์เนชัน่แนลได้รับรางวลัโนเบล
สาขาสนัตภิาพในปี	2520	



	 “ทกุคนสามารถก�าหนดวิถีชีวิตของ
ตนเองได้อยา่งเสรีโดยไมเ่บียดเบียนและละเมิด
สทิธิผู้ อ่ืน”
	 	“You	may	say	I’m	a	dreamer	but	
I’m	not	the	only	one.	I	hope	someday.	You’ll	
join	 us,	 and	 the	world	will	 live	 as	 one”									
-เพลง	Imagine	โดย	จอห์น	เลนนอน
	 “การท่ีคนเราก้าวข้ามความตา่งและ
มองเหน็คณุคา่ความเป็นมนษุย์กนัและกนั”
	 “สิทธิมนษุยชนก็เหมือนความรักมี
อยูคู่ก่บัทกุคนแตช่อบถกูพรากจากไปต้องตอ่สู้
เพ่ือให้ได้มนัมา”
	 “สิทธิมนษุยชนต้องเร่ิมต้นจากการ
ไมไ่ปดถูกูคนอ่ืน”
	 “นกึถงึแอมเนสตีฯ้	ท่ีท�างานด้านสทิธิ
มนษุยชนและนึกถึงสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของ
มนษุย์คณุค่าศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ซึง่ควร
ได้รับและพงึมีเพราะทกุคนเม่ือเกิดมาแล้วยอ่ม
มีสทิธิด้วยกนัทกุคน”

	 “สทิธิมนษุยชนไมใ่ชก่ารสงัคมสงเคราะห์
ไมใ่ชก่ารสงสารกนัไมใ่ชก่ารท่ีคนรวยให้ความ
ช่วยเหลือคนจนแต่สิทธิมนษุยชนคือสิทธิท่ี
มนษุย์ทกุคนมีอยา่งเทา่เทียมกนัไมว่า่เขาเหลา่
นัน้จะเกิดท่ีไหนเกิดในชมุชนใดเกิดในครอบครัว
อยา่งไรดงันัน้ผู้ลีภ้ยัคนจนเมืองคนงานชาวไร่
ชาวนามีสทิธิท่ีเทา่เทียมกนักบันายกรัฐมนตรี
นกัการเมืองหรือผู้ ท่ีอยู่ในอ�านาจการท่ีสิทธิ
มนษุยชนเป็นสิง่ท่ีทกุคนมีเหมือนกนัตัง้แตเ่กิด
และมีอย่างเท่าเทียมกนัดงันัน้การผู้ ท่ีอยู่ใน
อ�านาจจะใช้ข้ออ้างใดๆก็ตามในการละเมิด
เลือกปฏิบตัิหรือไม่เคารพสิทธิมนษุยชนของ
ประชาชนเป็นสิง่ท่ีกระท�าไมไ่ด้และเป็นการขดั
ตอ่หลกัการสทิธิมนษุยชน”

THE VOICE

	 “เราแตล่ะคนนัน้เป็นเหมือนดอกไม้
ท่ีไมเ่หมือนกนัในโลกใบนีมี้ความสวยและมีคา่
มีความหมายในตวัเองแล้วท�าไมพวกเราซึง่เป็น
มนษุย์ถงึต้องมาเปรียบเทียบกนัเองทัง้ๆท่ีแตล่ะ
คนก็แตกตา่งกนั	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นท่ีหนึง่ทกุ
คนก็เป็นคนพิเศษคนส�าคญัอยูแ่ล้ว”
	 “สทิธิของคนท่ีทกุคนมีความเทา่เทียม
กนัในสงัคม	 มีอิสระและเสรีภาพซึง่ใครก็ไม่
สามารถชว่งชิงไปจากเราได้”
	 “สทิธิมนษุยชนคือสิง่จ�าเป็นส�าหรับ
มนษุย์ทกุคนท่ีต้องการได้รับความคุ้มครองเพ่ือ
ความอยู่รอดในชีวิตอย่างเหมาะสมมีความ
ปลอดภยัและสามารถพฒันาตนเองในระดบั
ท่ีดีขึน้”
	 “เราอาจมองวา่สทิธิมนษุยชนเป็นสิง่
แปลกใหมแ่ตท่ี่จริงแล้วเราไมส่ามารถแยกเร่ือง
สทิธิมนษุยชนออกจากคณุภาพชีวติและสงัคม
รอบตวัในแตล่ะวนัได้เลย”

FREEDOM แมกกำซีน ฉบับนี้มีหลำกหลำยควำมคิดเห็นในหัวข้อ 
“เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชนแล้วนึกถึงอะไร” 
จำกเจ้ำหน้ำที่ อำสำสมัครและสมำชิกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
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>>		ฉนัจะไมด่ถูกูคนท่ีให้บริการแก่ฉนั	โดยจะ
พดูจากบัพวกเขาอยา่งสภุาพและให้เกียรติ
>>		ฉนัจะร่วมผลกัดนัรัฐบาลในประเดน็ท่ีเดก็
ทกุๆคนมีสทิธิในการได้รับสญัชาติ
>>		ฉนัจะไมแ่บง่แยกผู้คนจากเชือ้ชาติ	หน้าตา	
เพศ	ศาสนาและความเหน็ทางการเมือง
>>	 	ฉนัจะปฏิบตัิตอ่คนงานอพยพและผู้ลีภ้ยั
เชน่เดียวกบัท่ีฉนัปฏิบตัติอ่คนอ่ืน
>>	 	ฉนัจะไมมี่สว่นร่วมในความรุนแรงภายใน
ครอบครัวและจะชว่ยผู้ อ่ืนจากเหตกุารณ์นัน้อีกด้วย
>>		ฉนัจะให้ลกูของฉนัได้รับการศกึษาเบือ้งต้น
อยา่งแน่นอน	และจะพยายามให้เดก็คนอ่ืนได้
รับเชน่เดียวกนั
>>		ฉนัจะอาสาในงานสนบัสนนุสทิธิมนษุยชน
อยา่งน้อยสองครัง้ในปี	2554
>>	 	 ฉนัจะไม่ให้เงินแก่เด็กขอทานแต่จะช่วย
องค์กรท่ีสามารถสร้างความแตกต่างแก่ชีวิต
ของเดก็ขอทานเหลา่นัน้ได้จริง
>>		ฉนัจะเปิดรับความคดิเหน็ของผู้ อ่ืนให้มาก
ขึน้และจะตอ่สู้ เพ่ือเสรีภาพในการแสดงออก
>>		ฉนัละเลา่ให้ลกูและเพ่ือนๆของเขาฟัง	เก่ียว
กบัสทิธิมนษุยชน
>>	 	ฉนัจะมีสว่นในการรณรงค์การผลกัดนัให้
รัฐบาลเคารพปกป้องและเตมิเตม็สทิธิมนษุยชน
ให้แก่ประชาชนของตน

1.)	ออกแบบและพิมพ์โปสการ์ดเก่ียวกบัโครงการใดโครงการหนึง่	พิมพ์โปสการ์ดนีม้า
หลายๆฉบบัและน�าให้ประชาชนลงนาม
2.)	หาชอ่งทางในการสง่ขา่วสาร	เขียนบทความถงึบรรณาธิการสือ่ตา่งๆ	เก่ียวกบัประเดน็
ท่ีคณุสนใจ	เขียนบทความลงในนิตยสารของโรงเรียนหรือของท้องถ่ิน	ลองเขียนเลา่เก่ียว
กบักิจกรรมท่ีคณุหรือเพ่ือนคณุมีสว่นร่วม
3.)	ท�าสติกเกอร์	 และป้าย	 เก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชนจากปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิ
มนษุยชน	ท่ีคนจะสามารถท�าไปแปะไว้หน้าบ้าน	หลงัรถ	และอ่ืนๆ
4.)	 ออกแบบและพิมพ์ท่ีคัน่หนงัสือโดยคณุสามารถน�าไปแจกตามห้องสมดุท้องถ่ิน
หรือท่ีสาธารณะอ่ืนๆ
5.)	 แสดงออกทางสญัลกัษณ์	กระท�าด้วยความเงียบและพร้อมท่ีจะให้ข้อมลูกบัผู้ ท่ี
สนใจ	มีอปุกรณ์ประกอบเยอะๆ	เพ่ือสื่อถงึเหย่ือของการละเมิดสทิธิมนษุยชน	มีกลุม่
ผู้ให้ข้อมลูระหวา่งท่ีอีกกลุม่ท�าการแสดง

5 ไอเดียกิจกรรมรณรงค์ 
ที่คุณหรือใครก็ท�ำได้
กำรรณรงค์นั้นไม่ได้มีแค่กำรเขียนจดหมำยร้องเรียนและกำรตะโกนประท้วง  
ลองดูวิธีกำรอื่นๆ เช่นต่อไปนี้!

11 ค�ำสัญญำ
ของฉันส�ำหรับปี 
2554 
โดย ฮาร์ชปรีต กอร์ อนัน

อาสาสมัครแอมเนสตี้ อินเตอร์ เนชั่ลแนล-

ประเทศไทย



WIRE Says
จาก WIRE (จดหมายข่าวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล)

ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2553 

	 เป็นเวลาหลายปีมาแล้วท่ี	DongriaKondh	และชมุชนใน					
ท้องถ่ินท�าการรณรงค์ตอ่ต้านโครงการเหมืองแร่ท่ีถกูเสนอขึน้	โดยกลา่วถงึ
การคกุคามต่อความอยู่รอดของพวกเขาAmnesty	 International	
เข้าร่วมการรณรงค์นีเ้ม่ือกลางปี	2551	และในต้นปี	2553	ได้ท�าการ															
ตีพิมพ์รายงานประณามการละเมิดสทิธิมนษุยชนและกฎหมาย				หก
เดือนให้หลงัก็มีรายงานจากรัฐบาลอินเดียตีพิมพ์ออกมาในทิศทาง
เดียวกนั	จนสง่ผลให้รัฐบาลตดัสนิใจล้มเลกิเหมืองแร่ในท่ีสดุ	นอกจาก
นี	้แผนการขยายโรงงานอลมิูเนียมในเชิงภเูขาท่ี	Lanjgarh	ก็ถกูหยดุไว้
ชัว่คราวเน่ืองจากมลพิษทางน�า้และอากาศจากโรงงานนีส้ร้างปัญหา
ตอ่ชีวิตของชมุชนท้องถ่ินอยา่งมาก

ส�ำเร็จเเล้ว…
เมื่อโครงกำรเหมืองเเร่ในอินเดียจบลง
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	 รัฐบาลอินเดียพบวา่โครงการเหมือง
แร่ท่ีถกูเสนอขึน้นัน้ได้ละเมิดกฎหมายทางป่า
ไม้และสิง่แวดล้อมอยา่งมากมาย	อีกทัง้ยงั
พบวา่โครงการขยายโรงงานนัน้ผิดกฎหมาย
เลยทีเดียวผลการตดัสินนีเ้ป็นท่ีน่าตกใจ
ส�าหรับบริษัทท่ีท�าการเสนอโครงการเหมือง
แร่	ณ	เทือกเขา	Nayamgiri	ซึง่ประกอบด้วย	
Vedanta	Resources	บริษัทในเครือสหราช
อาณาจกัรและ	Orissa	Mining	Corporation	
บริษัทของรัฐเอง

	 แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชั่นแนล						
ร่วมมือกบัชมุชน	DongiaKondh	 ท้าทาย
การอนมุตัิทางสิ่งแวดล้อมท่ีเหมืองแร่ได้										
รับด้วยการอทุธรณ์ตอ่ศาลยตุธิรรม	ขณะท่ี	
แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล	พยายาม
ตอ่รองกบับริษัทเหลา่นี	้ สมาชิกแอมเนสตี	้
อินเตอร์เนชัน่แนล	กวา่สามหม่ืนคนได้ท�าการ
เขียนจดหมายร้องเรียนไปยงัเจ้าหน้าท่ีของ
อินเดีย	และด้วยความร่วมมือของแอมเนสตี	้
อินเตอร์เนชัน่แนล	การตดัสนิอนมุติัเหมืองแร่

และการขยายโรงงานนัน้ถกูชะลอเป็นเวลา
หลายเดือนก่อนท่ีจะมีการตดัสนิล้มเลกิใน
ท่ีสดุหนึง่ในผู้น�า	DongiaKondh	กลา่ววา่	
“หลงัจากการตอ่สู้ เป็นเวลาหลายปี	ในท่ีสดุ
เสียงของเราก็ไปถงึเมืองเดลีห์”



นักเรียนชั้นประถม
ในสโลวำเกีย

ระบบกำรศึกษำ
ที่ท�ำให้นักเรียนถดถอย

จาก WIRE (จดหมายข่าวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล)

ฉบับที่ 5 เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2553 

	 เดก็ๆ	ชาวโรมาเนียท่ีอาศยัในประเทศ
สโลวาเกียถกูเเยกออกจากเพ่ือนร่วมชัน้	เเละได้
รับการเรียนการสอนภายใต้หลกัสตูรท่ีด้อยกวา่
ในห้องเรียนเฉพาะ	ผลกระทบของระบบนีเ้หน็
ได้ในสงัคมภายนอกโรงเรียนโดยชาวโรมาเนีย
ถกูกีดกนัจากการเรียนในระดบัอดุมศกึษา	จงึ
ถกูกกักัน้อยูใ่นงานระดบัรายได้ต�่าเทา่นัน้
	 จาคบูมีอาย	ุ 16	 ปีเเละอาศยัอยู่ใน
หมูบ้่านปราเวคสตอค	(PlaveckStvrtok)	ซึง่ตัง้
อยู	่20	กิโลเมตรทางเหนือจาก	เมือง	บรัสลาวา	
(Bratslava)	 ในสโลวาเกีย	 เขาเรียนจบระดบั
ประถมศึกษาโดยถกูเเยกออกจากหลกัสตูร
ปกติ	ไปสูห่ลกัสตูรพิเศษส�าหรับนกัเรียนพิการ
ทางสมองเลก็น้อยในชัน้ประถมปีท่ี	5	ก่อนหน้า
นัน้ครูท่ีโรงเรียนมองจาคบูเป็นนกัเรียนดีเลิศ
เเละเขายงัได้รับทนุการศกึษาจากผลการเรียน
ท่ีดีอีกด้วย	เเตจ่าคบูเป็นชาวโรมาเนียเชน่เดียว
กบันกัเรียนทกุคนท่ีเรียนในหลกัสตูรพิเศษ
	 จาคบูถกูสง่ไปประเมินความเป็นเดก็
พิเศษหลงัจากมีปากเสียงกบัครูคนหนึ่ง	พ่อ
เเมข่องเขาไมไ่ด้รับการเเจ้งให้ทราบก่อนท่ีเขา
จะถกูสง่ประเมินเเละจาคบูถกูย้ายห้องเรียน	
ในระหว่างการศึกษาภายใต้หลกัสูตรใหม	่																						
จาคบูได้รับการเรียนการสอนท่ีด้อยลง	 เเละ
ตามหลงัหลกัสตูรปกติถึง	 2	 ปี	 ซึง่ท�าให้การ
ศกึษาเเละความหวงัในอนาคตต้องหยดุชะงกั	
จาคบู	กลา่วถงึประสบการณ์วา่	“ท่ีพวกเขาท�ากบั
ผม	(ท่ีโรงเรียน)	นัน้ร้ายเเรงมาก	พวกเขาท�าให้
ผมกลายเป็นคนโงจ่ากท่ีผมเคยเป็นหนึง่ในกลุม่
นกัเรียนท่ีดีท่ีสดุในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	4”

	 สิง่ท่ีเกิดกบัจาคบูมิได้เป็นเร่ืองแปลก	
เกือบคร่ึงของนกัเรียนโรมาเนียในหมูบ้่านปรา
เวคสตอค	(PlaveckStvrtok)	ได้เรียนในห้องเรียน
พิเศษ	ซึง่ในความเป็นจริงก็มีเเตน่กัเรียนชาว
โรมาเนีย	 เเละชะตากรรมเดียวกนัก็เกิดกบั
นกัเรียนชาวโรมาเนียนบัพนัคนในสโลวาเกีย
ในบางเขต	นกัเรียนโรมาเนียต้องเข้าเรียนใน
โรงเรียนหลกัซึ่งถกูแบ่งเเยกตามเชือ้ชาติให้
เดก็โรมาเนียเรียนเทา่นัน้	ซึง่โรงเรียนเหลา่นัน้
ก็ด�าเนินตามหลกัสตูรพิเศษท่ีด้อยกวา่เชน่กนั	
ในพืน้ท่ีท่ีมีชาวโรมาเนียอาศยัเยอะนัน้	อยา่ง
น้อยสามในสี่ของนกัเรียนในหลกัสตูรพิเศษ
เป็นชาวโรมาเนีย	 เเละโดยรวมเเล้วเด็กชาว
โรมาเนียถึง	 85%	 เรียนอยู่ในหลกัสตูรพิเศษ	
ทัง้ๆท่ีชาวโรมาเนียนัน้เป็นสว่นน้อยกวา่	10%	

ของประชากรสโลวาเกียทัง้หมดด้วยซ�า้	 ภาย
ใต้ระบบการศกึษาของโรมาเนียนัน้	มีทศันคติ
ตอ่ต้านชาวโรมาเนียอยา่งยดึมัน่	ซึง่ท�าให้บาง
ครัง้นกัเรียนโรมาเนียถงึกบัถกูกนัไว้ในห้องเรียน
เเละตกึแยกตา่งหากตัง้เเตช่ัน้อนบุาล	
	 เเม้กระทัง่พกักลางวนัก็ถกูแยกออก
จากนกัเรียนชาติอ่ืน
	 การท่ีเดก็ๆ	ชาวโรมาเนียไมไ่ด้รับสทิธิ
ในการศกึษาอย่างเท่าเทียมนัน้	 ในระยะยาว
สง่ผลให้พวกเขาถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนอ่ืนๆ	
เชน่	สทิธิทางสขุภาพ	สทิธิในการท�างานเเละ
เสรีภาพในการเเสดงออกอีกด้วย	พวกเขาถกู
เเบง่เเยกจากการได้รับการบริการสาธรารณะ
มากมาย	 เเละเเบง่เเยกจากการมีสว่นร่วมใน			
สงัคมสโลวาเกียอยา่งเตม็ท่ีอีกด้วย
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	 ระบบการศกึษาชัน้ประถมของสโล
วาเกียนัน้ขาดเเคลนอปุกรณ์	 อีกทัง้ผู้สอนมกั
ไม่ค่อยให้การสง่เสริมเพ่ิมเติมท่ีนกัเรียนจาก
ตา่งภมิูหลงัเเละสงัคมบางครัง้ต้องการ	ภาษา
สโลวาเกียมิได้เป็นภาษาเเรกของชาวโรมาเนีย
หลายคน	บวกกบัความยากจนเเละความเเตก
ตา่งทางวฒันธรรมในกลุม่ชาวโรมาเนีย	ท�าให้
พวกเขาบ่อยครัง้ต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านภาษา	ก่อนหรือระหวา่งการเรียน	เม่ือความ
ต้องการเหล่านีถ้กูมองข้ามไป	 เด็กโรมาเนีย
หลายคนจึงเรียนไม่ทนัเเละถกูย้ายออกจาก
ห้องเรียนหลกัไปสูร่ะบบพิเศษในโรงเรียนเดิม	
หรือโรงเรียนพิเศษโดยเฉพาะ
	 ในกฎหมายสโลวาเกียนัน้	การขาด
เเคลนทางสงัคมถกูจ�าเเนกไปในทางเดียวกบั
การบกพร่องทางสตปัิญญาดงันัน้เม่ือชาวโรมา
ถกูมองว่าเป็นกลุม่ท่ีขาดเเคลนทางสงัคม	 ก็
เทา่กบัระบบบงัคบัให้เดก็เหลา่นีถ้กูจ�าเเนกเป็น
เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ	สิง่น่ีเองก็ท�าให้เขา
เหลา่นีข้าดเเคลนไปตลอดชีวิต	 ในเม่ือความ
ยากจนถือวา่เทา่กบัการพิการทางสติปัญญา
การประเมินเเละระบตุวัเดก็พิเศษในสโลวาเกีย
นัน้เป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อน	ด�าเนินการโดย
ศนูย์ให้ค�าเเนะน�าของโรงเรียน	 โดยมิได้ค�านงึ
ถึงความเเตกตา่งของเด็กชาวโรมาเนียในเชิง

ของวฒันธรรม	ภาษา	เเละสงัคม	เเตอ่ยา่งใด	
ตวัอยา่งเชน่การประเมินทกัษะการส่ือสารนัน้
ก็ด�าเนินการในภาษาสโลวาเกียเเตอ่ยา่งเดียว
นอกจากนัน้เเล้ว	 การตดัสินใจให้เดก็เรียนใน
ห้องเรียนพิเศษนัน้เกิดขึน้ตัง้เเต่วยัเเรกเข้า
โรงเรียน	 ซึ่งผู้ ช�านาญทางจิตวิทยาเด็กใน									
สโลวาเกียบางคนนัน้เหน็วา่เร็วเกินไป	เดก็ชาว
โรมาเนียมกัถกูย้ายเข้าห้องเรียนพิเศษจากการ
ทดสอบเพียงครัง้เดียวซึง่ใช้เวลาน้อยกวา่หรือ
ประมาณ	90	นาทีเทา่นัน้	ทัง้ท่ีผู้ช�านาญทาง
สขุภาพจิตทัง้ในสโลวาเกียเเละนานาชาติมี
ความเห็นวา่การประเมินเพียงครัง้เดียวนัน้ไม่
เพียงพอตอ่การตดัสนิเชน่นี ้

การท่ีจะให้นกัเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนหรือ
โรงเรียนประถมศกึษาพิเศษนัน้	ต้องได้รับการ
ยินยอมจากบพุการีเด็กด้วย	การท�าเช่นนีถื้อ
เป็นวิธีป้องกนัความผิดพลาดในการย้ายเด็ก	
อย่างไรก็ตาม	แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล	
เป็นห่วงว่าการตดัสินใจหรือการยินยอมจาก
พ่อเเม่ชาวโรมาเนียนัน้อาจเกิดจากการไม่ได้
รับข้อมลูท่ีเพียงพอ
	 พ่อเเม่ชาวโรมาเนียมกัไม่เข้าใจถึง
ผลกระทบตอ่อนาคตของเดก็จากการเรียนใน
ชัน้เรียนพิเศษ	อีกทัง้พวกเขายงัรู้สกึวา่	บางครัง้
การเรียนในชัน้เรียนท่ีมีความสขุ	อาจดีกวา่การ
เรียนในโรงเรียนหลกัซึง่ลกูๆของเขาจะถกูกีดกนั
อยูเ่สมอ



English Acronym

DAWG

DD

DF

DFSC

DP

DV

ECA

EDAI

EDSG

EFAI

EGM

ESC(R )

EU

EU or AIEU

FAP

FCC

FGM

FIF

FMP

GAP

GIGs

ENGLISH

Decision making and accountability

working group

Director dialogue

Directors Forum

Directors Forum Steering committee

Death penalty

Domestic violence

Europe and Central Asia Program

Editorial Amnistia International

Executive Deputy Secretary General

Edition francophones d’Amnesty 

International

Extraordinary general Meeting

Economic, social and cultural (rights)

European Union

EU office /association

Finance and Accounting Program

Financial Control Committee

Female Genital Mutilation

Fundraising Investment Fund

Facilities Management Program

Gender Action Plan

Global Impact Goals

ศัพท์สิทธิ 
FREEDOM
ฉบับที่แล้ว น�าเสนอตัวอักษรย่อที่ใช้กันในแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จากตัวเอ(A) ถึงซี(C) กันไปแล้ว  

ฉบับนี้ต่อกันเลยที่ตัวดี(D) ถึงจีG)

ความหมายภาษาไทย 

คณะท�างานเรื่องการตัดสินใจและ

ความรับผิดชอบ

การรับสมัครสมาชิกโดยการเข้าพูดคุย

กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

เวทีผู้อ�านวยการ

คณะกรรมการบริหารผู้อ�านวยการ

การลงโทษประหารชีวิต

ความรุนแรงในครอบครัว

แผนกยุโรปและเอเชียกลาง

(ที่ส�านักงานเลขาธิการระหว่างประเทศ)

ส�านักงานแปลเอกสารเป็นภาษาสเปน

รองเลขาธิการใหญ่

ส�านักงานแปลเอกสารเป็นภาษาฝรั่งเศส

การประชุมวิสามัญ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

สหภาพยุโรป

ส�านักงานแอมเนสตี้ประจ�าสหภาพยุโรป

โปรแกรมการเงินและบัญชี

คณะกรรมการก�ากับดูแลด้านการเงิน

การขลิบอวัยวะเพศหญิง

กองทุนเพื่อการระดมทุน

โปรแกรมบริหารสิ่งอ�านวยความสะดวก

แผนปฏิบัติการบทบาทหญิง-ชาย

เป้าหมายระดับโลก
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ลองหำศัพท์ข้ำงล่ำงนี้!! 
คุณจะพบปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
ข้อ 3 (ภำษำอังกฤษ) ที่ซ่อนอยู่

X C V D B D K L I K T H E D R W I O P L

E V E R Y O N E Y U F A F D T J Q G J K

Z C V I B N M G H T I S O P L K J H F S

R G H G J U I K L V D A D T T U O P K Y

T F G H B T J S W R G H S D G J N C C H

Y E R T O G H J J B N M C V A F S D F B

U R F B G N H M J M L I B E R T Y K L F

U Q W T Y E R L I U I N M B C X D W Q E

I R H Y K I D S W R F G H J T Z S W R D

O M N P B V C X Z A E F D Y A N D Y R V

P R S E C U R I T Y X W R G Y N D D M O

F E Q R T I Z X Q S F G H J K L A D G I

H W D S P K A S D F G H D A R T H D M U

D Q W O F L Z C V X C V H A R S H F Y Y

S H T N N M B V C X Z S F H J K L D R T

ค�าตอบ : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 3 

(ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล) 

“Everyone has the rights to life, liberty and security of person.” 

WORD SEARCH



ฟิล์มปำร์ตี้
A Long Way Gone : 
Memoirs of a Boy Soldier

	 “...จากเดก็น้อยผู้ไร้เดียงสาท่ีไมก่ล้าแม้
กระทั่งฆ่าหมูป่าเพ่ือเอามากินประทังชีวิต																	
ถูกล้างสมองให้กลายมาเป็นทหารเลือดเย็นท่ี
สามารถจ้องตาเหย่ือก่อนใช้มีดปาดคออย่าง							
โหดร้ายและใช้ปืนยิงในระยะเผาขน...”	อิชมาเอล
เขียนถ่ายทอดประสบการณ์จริงของเขาจากความ
ทรงจ�าอนัแสนเจ็บปวดเม่ือตนเองต้องเผชิญกบั
สงครามกลางเมืองตอนอายสุบิสองและผา่นการ
ถกูล้างสมองให้กลายเป็นทหารตอนอายสุบิสาม
สงครามการตอ่สู้กนัระหวา่งกลุม่กบฏ	RUF	และ
รัฐบาลเผด็จการท�าให้อิชมาเอลต้องพลดัพราก
จากครอบครัวกลายมาเป็นหวัหน้าทหารเด็กซึง่
เร่ืองราวของอิชมาเอลได้สะท้อนภาพและความ
รู้สกึของสภาพจิตใจท่ีไมม่ัน่คงของเดก็ท่ีตกอยูภ่าย
ใต้สภาวะความวุ่นวายของสงคราม	ความยาก
ล�าบากในการตอ่สู้กบัภาพหลอนของสงครามและ
ความรุนแรง	ตอ่มาเขาได้รับการชว่ยเหลือออกมา
ให้อยูใ่นคา่ยฟืน้ฟขูองUNICEF	ท่ีเมือง	Freetown	
เมืองหลวงของเซียร์ราลโิอนรวมทัง้การปรับตวัให้
กลบัมาเป็นเดก็และอยูใ่นสภาพสงัคมปกติได้อีก
ครัง้สดุท้ายเขาได้อพยพไปอยูท่ี่นิวยอร์กและกลาย
เป็นนกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิเด็กของUNICEF	 ท่ีมีหน้าท่ี
เผยแพร่ความรู้ให้โลกได้ตระหนกัถึงปัญหาเร่ือง	
“ทหารเดก็”

ส�านกัพิมพ์	:	Sarah	Crichton	Books
แปลไทยโดย	:	ค�าเมืองส�านกัพิมพ์สนัสกฤต

Schindler’s List

หนอนหนังสือ

	 “ภาพยนตร์เร่ืองนีส้ร้างจากเร่ืองจริง
ท่ีเกิดขึน้ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองโดยเนือ้
เร่ืองได้กลา่วถงึเร่ืองของคนท่ีช่ือ	Oskar	Schindler	
เขาเป็นพอ่พระท่ีชว่ยชาวยิวจากการกวาดล้าง
ของ	Hitler	 เนือ้เร่ืองนัน้ย้อนไปในช่วงเร่ิมต้น
ของสงครามโลกครัง้ท่ีสองท่ีเยอรมนัได้บุก

	 “สารคดีเร่ืองนีส้ร้างโดย	อาห์เมด	อบดิ	
โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัปัญหาการค้ามนษุย์ข้าม
ชาต	ิการอพยพทางเศรษฐกิจและการขาดความ
มัน่คงของมนษุย์ในกลุม่คนเชือ้ชาติโรฮิงยาผู้
เปราะบาง	The	dreaming	vendors	บรรยาย
ถึงการเดินทางอนัน่าสะพรึงกลวัของคามาล
และฟัซลูซึ่งดิน้รนเพ่ือความอยู่รอดในการ
พยายามหาชีวติท่ีดีกวา่	เบือ้งหลงัการขาดความ
มัน่คงของมนษุย์

นักแสดงน�า : EbongShaupnoJatree

ผู้ก�ากับ: Ahmed Abid

The Dreaming Vendors

โดย อิชมาเอลเบียช (Ishmael Beah)

นักแสดงน�า : Liam Neeson, 

Ben Kingsley, Ralph Fiennes 

ผู้ก�ากับ : Steven Spielberg

เด็กชำยนักฆ่ำ

สินบนแลกชีวิต

ประเทศต่างๆและท�าการกวาดล้างชาวยิวทัง้ในประเทศเยอรมนัเองและในประเทศท่ี
เยอรมนัยดึได้	 ซึง่ภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคญัของสิทธิมนษุยชน			
ไมว่า่จะอยูใ่นยคุใดสมยัใดก็ตามทัง้การเหยียดเชือ้ชาตแิละการเลอืกปฏิบตั	ิ	การละเมิด
สทิธิในชีวิตและร่างกาย	การละเมิดสทิธิเดก็	การละเมิดสทิธิสตรี	การละเมิดสทิธิคนชรา		
การละเมิดสทิธิคนพิการ	สทิธิเเรงงาน	สทิธิความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต	สทิธิ
ในทรัพย์สนิ	เสรีภาพในการแสดงความคดิเหน็”		
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	 มนัเร่ิมต้นมาจากเราจะท�างานรณรงค์

เร่ือง	“ทกุวนัฉนัเปลี่ยนแปลงโลก”	หรือ	we	can	

change	the	world	every	day.	โดยต้องการให้

เกิดการกระจายตวัของแนวคดินีผ้า่นงานรณรงค์

แนวราบซึง่หมายถงึการให้ผู้ ท่ีรับสารเป็นผู้รณรงค์

ตอ่ไป	ซึง่พวกแผน่พบั	Brochur	มนัก็ใช	่แตเ่สือ้ยืด

มนัใช้ประโยชน์ในการใสอ่ยูแ่ล้วและคนสว่นใหญ่

ก็นิยมใสก่นัแบบแรกท่ีท�าก็เป็นเสือ้	we	change	

นัน่เองถ้าใครเป็นแฟนคลบัตวัจริงก็จะรู้วา่แบบ

เสือ้วีเช้นจ์นีมี้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั	 (ก็แหง

แหละ่)	 แบบด้านหน้ามีการพฒันาแบบออกมา	

3	ครัง้	 และด้านหลงั	 2	ครัง้	 (บอกไว้เผ่ือเอาไป

แทงหวยไง)กวา่จะลงตวัท่ีแบบปัจจบุนัก็ใช้เวลา

ระยะหนึง่ก็ปรากฏวา่มีการวพิากษ์วจิารณ์กนัถงึ

ตวัหนังสือมากมายของเสือ้ยืดมนัก็ดีอีกนั่น								

แหละ่	เหมือนเราได้อา่นหนงัสือแล้วคยุกนัตอน

หลงัเลยตัง้ช่ือกนัวา่	“เสือ้อา่นได้”

	 แคใ่สเ่สือ้รณรงค์แล้วก็ใช้ชีวิตไปตาม

ปกต	ิก็สามารถเป็นนกัรณรงค์ได้แล้ว	แหม..มนั

งา่ยดีจงัตอนแรกๆ	 ก็ท�าแจกสมาชิก	หรืออาสา

สมคัรแตก็่มาคดิถงึเร่ืองความยัง่ยืนเร่ืองงานเสือ้

ยืดวา่มนัสมควรท่ีจะอยูร่อดด้วยตวัเองได้	ไมต้่อง

พึง่พาเงินจากโครงการ	ก็เลยท�าขายทีนี	้เราก็ไป

ได้โรงงานสมานฉนัท์มาด้วย	 ก็รู้จกักนัมาก่อน

และเหน็วา่เราควรสนบัสนนุกลุม่โรงงานนี	้แม้วา่

จะแพงกวา่เจ้าอ่ืนแตเ่ราสามารถพดูได้วา่	 เสือ้

เราไมก่ดข่ีแรงงานนะเฟ่ยก็มีการท�าเสือ้แบบตา่งๆ	

มาเร่ือยๆ	ตามการท�างานรณรงค์ในประเดน็ตา่งๆ	

เชน่เสือ้วนันีไ้มด่ทีูวี,	เสือ้วนันีใ้ช้ชีวติช้า..ช้า,	เสือ้

วนันีไ้มซื่อ้ทกุแบบก็จะมีค�าพดูหลงัเสือ้	ท่ีคนชอบ

ท่ีจะอ่าน	 ไม่สัน้ไม่ยาวเกินไปให้ข้อมลูและน�า

เสนอแนวทางการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจ�าวนั

เสื้อรณรงค์วีเช้นจ์
SHOP SHARE CHANGE

	 ส�าหรับขัน้ตอนการท�าเสือ้มนัก็จะเร่ิมต้น

จากการคดิงานอีเว้นท์เพ่ือสร้างให้เกิดบรรยากาศ

การเปล่ียนแปลงโลกอยา่งสนกุสนานเราก็จะเลอืก

ประเดน็ท่ีมนัท้าทาย	นา่ลอง	นา่สนกุกนัขึน้มา	แล้ว

ก็คดิสโลแกนเชน่	เปิดชีวิต	ปิดทีวี	จากนัน้ก็จะมีคน

ท่ีเขียนออกมาเป็นค�าพดูหลงัเสือ้แล้วก็ออกแบบ

ลวดลาย	จากนัน้ก็เอามา	comment	กนัใครอยาก

ปรับอะไรตรงไหนก็เสนอกนัไป	ปรับกนัไปจนลงตวั

แตบ่างทีก็ด้วยเวลามาก�าหนดก็มีบ้าง	จากนัน้ก็สง่

แบบเสือ้ไปให้ทางโรงงานสมานฉนัท์จดัการ	 เราก็

จะเลือกผ้าเลือกสีอะไรกนัไป	พอเสร็จเป็นตวัออก

มาก็เอาไปแจกบ้าง	ขายบ้างแล้วแบบเสือ้มนัก็มาก

ขึน้ตามจ�านวนงานท่ีจดั	 มีหลายคนซือ้สะสมกนั

เลยทีเดียวและตอนนีเ้สือ้รณรงค์วีเช้นจ์ได้เข้าร่วม

เครือขา่ย	Shop	Share	Change	ตดิฉลากสนิค้า	

“ใสใ่จ”	เป็นเคร่ืองชว่ยให้ผู้บริโภคทราบวา่สนิค้านี ้

เป็นผลผลติท่ี	“ใสใ่จแรงงาน	สิง่แวดล้อม	สขุภาพ

และสงัคม”	

	 สามารถดแูบบเสือ้ยืดรณรงค์วีเช้นจ์ได้ท่ี	

http://www.wechange555.comและสัง่ซือ้เสือ้	

รณรงค์สดุเท่ห์ได้ท่ี	 สพุตัตรา	 ธานีวรรณ	 (ตุ๊ก)							

089-790-6790	สมาชิกแอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล-	

ประเทศไทย	ซือ้เสือ้รณรงค์วีเชนจ์	รับสว่นลดทนัที	

10	เปอร์เซน็ต์!

	 เม่ือวนัท่ี	10	ธนัวาคม	พ.ศ.	2491(ค.ศ.1948)	

สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากล

วา่ด้วยสทิธิมนษุยชน	 (The	Universal	Declaration	 of	

Human	Rights)	และ	ประกาศให้วนัท่ี	10	ธนัวาคมของ

ทกุปี	เป็นวนัสทิธิมนษุยชน	(Human	Rights	Day)	และ

นบัตัง้แตน่ัน้มา	โครงสร้างทัง้มวลของกลไกและเคร่ืองมือ

ด้านสทิธิมนษุยชนก็ได้รับการพฒันาขึน้	 เพ่ือประกนัการ

มีสทิธิขัน้พืน้ฐานและป้องกนัมิให้เกิดการละเมิดสทิธิมนษุยชน	

ดงันัน้	ในวนัสทิธิมนษุยชน	ประชาคมตา่งๆ	ทัว่โลกจงึร่วม

เฉลมิฉลองภายใต้แนวคดิหลกัวา่	“มนษุย์เกิดขึน้มามีอิสระ	

มีเสรีภาพ	และเทา่เทียมกนัทัง้ศกัดิ์ศรีและสทิธิ”

	 แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	

จงึจดัสง่ลกูโป่งและเชิญชวนให้สมาชิกใช้ลกูโป่งท่ีสง่ให้

นัน้เป่าลมและผกูตดิไว้บริเวณหน้าบ้าน	ในวนัสทิธิมนษุยชน

วนัศกุร์	ท่ี	10	ธนัวาคม	2553		เพ่ือเป็นการยืนยนัร่วมเป็น

สว่นหนึง่ในการปกป้องสทิธิมนษุยชนทัว่โลก

	 สมาชิกหลายทา่นได้ร่วมตดิลกูโป่งหน้าบ้าน

ของตนเองเพ่ือร่วมยืนยนัเป็นสว่นหนึง่ในการปกป้องสทิธิ

มนษุยชน	จงึขอแสดงความขอบคณุสมาชิกทกุทา่น	มา	

ณ	โอกาสนี	้โดยเฉพาะ	คณุอนรัุกษ์	มะลกินั		คณุคตยิา		

แจม่รัตน์โสภิณ			คณุอ�านวย	พลห้า	คณุวีร์	ไชยมโนวงศ์	

คณุพงษ์ศกัดิ	์บญุช่ืน	คณุปิยรัตน์	ปานมี	คณุอารัด	จ�าเนียร		

คณุรัชดา	อาภรณ์ศลิป์	คณุฮาร์ชปรีต	กอร์	อนนั		คณุอา

เหมด็	แอมดั	คณุโกสนิ	ไตสาและคณุกิตติ	เนตวงษ์	ท่ีสง่

รูปกลบัไปให้ทางส�านกังานได้ช่ืนชมและช่ืนใจ	ทางส�านกังาน

ได้จดัสง่ของท่ีระลกึเป็นไดอาร่ี	2554	ให้แล้วนะคะ	

	 แอมเนสตี	้ อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	

ประสบความส�าเร็จในการท�างานปกป้องสิทธิมนษุยชน

ทัว่โลกได้ด้วยความร่วมมือ	และการสนบัสนนุจากสมาชิก

แอมเนสตี	้อินเตอร์เนชัน่แนล	ประเทศไทย	ทกุทา่น	

โดย Maan Comely 

กลุ่มวีเช้นจ์  

ช๊อป แชร์ เช้นจ์ ขอบคุณสมำชิก
ที่ร่วมยืนยันปกป้อง
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
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There is going to be one empty 
place at this year’s Nobel Peace 
Prize awards ceremony. Amongst the 
pomp and circumstance, before a 
packed house of a thousand invited 
guests and dignitaries gathered for 
the century-old event, the chair of 
this year’s recipient, Liu Xiaobo, 
will be vacant. 
Liu Xiaobo would have sat on the 
podium alongside the members 
of the Nobel Committee in Oslo’s 
cavernous City Hall as he was 
honoured for his long and non-
violent struggle for fundamental 
human rights in China. He would 
have given a speech, accepted his 
medal and diploma and continued 

BY Salil Shetty
Secretary General of Amnesty International. 
Amnesty International won the Nobel Peace Prize in 1977

LIU XIAOBO’S EMPTY CHAIR HOLDE
MORE THAN THE CHINESE REALIZE

It will hold the memory of China’s attempts to 
sabotage this year’s award with political pressure, 
arm twisting and economic blackmail used to try 
and intimidate the international community into a 
boycott of the ceremonies. The fact that, despite 
the pressure and threats, the Chinese could only 
cajole a handful of countries, reflects the unac-
ceptable nature of their demands. Governments 
and international institutions must continue to 
resist this type of arm-twisting.
On the 60th anniversary of Human Rights Day, 
China’s actions will help to focus the world’s at-
tention on its abysmal record on human rights. The 
millions forced to leave their homes as a result of 
the massive construction projects. The outrage of 
Tiananmen Square. The abuses in Tibet. And the 
on-going persecutions of the Falun-Gong.
It is curious that such a powerful nation as China 
should feel so threatened by just one man. The 
truth is that Liu Xiaobo is more than just one 
man. He represents the ideals of the Nobel Peace 
prize and the hopes and aspirations of millions of 
Chinese who are currently silenced by the crushing 
weight of the Chinese government.
The Chinese government may have succeeded 
in keeping Liu Xiaobo’s chair empty, but, in his 
absence, that chair speaks volumes.

his call for peaceful legal and political reform in China. He would 
have posed for pictures, given interviews, briefly enjoyed the glow 
of international recognition and then he would have gone home.
Instead, Liu Xiaobo is in jail. He is serving an 11-year sentence 
for “inciting subversion of state power” for his part as the leading 
author behind “Charter ‘08”, a manifesto calling for the recogni-
tion of fundamental human rights in China. Liu has consistently 
maintained that the sentence violates both China’s own constitution 
and basic human rights, but, like many others in China who have 
chosen to speak out, he has been severely punished.
Nobel rules require the winner or his or her immediate family to 
personally accept the prize. Liu’s enforced absence means that 
for the first time since 1938, the peace prize will not be awarded 
at the ceremony. His wife could have collected the award for him, 
but she has been detained by Chinese authorities and is currently 
under house arrest in Beijing. Dozens of others who wanted to 
attend the ceremony have also been detained or forbidden from 
leaving China.
The Chinese Government may see this is as a victory, but they 
would be mistaken. Despite a campaign of intense political pres-
sure, intimidation and threats, they have not defeated Liu Xiaobo 
or the Nobel Committee. Because while the other chairs in the 
packed hall on the day of the awards ceremony will each hold 
only one person, Liu Xiaobo’s empty chair will hold much more.
It will hold the thousands of political prisoners and prisoners of 
conscience currently languishing in Chinese jails or under house 
arrest, victims of prosecution and persecution simply for having 
the courage to voice their views. People like Tian Xi, caught in a 
legal loophole and facing possible indefinite detention after bat-
tling for compensation after being infected with HIV and hepatitis 
following a blood transfusion as a child. Or Zhao Lianhai, serving 
a two-and-a-half-year sentence for seeking justice for babies 
made ill by tainted powdered milk. Or Chen Guangcheng, a blind 
human rights activist kept under unofficial house arrest after 
serving a four-year prison sentence for his involvement in a legal 
action against forced sterilizations and abortions carried out by 
the authorities on thousands of women in the Shandong province.
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By Somchai Homla-or
Chair person of Board Committee

The chaos in our country in the past few years, or what 
is commonly referred to as the “Color War” has made 
many people wonder to where the new generation has 
disappeared. We see the involvement of people of the 
old generation, activists from the 14th October, 6th 
October and, May incidents; others are the old politi-
cians, bureaucrats and soldiers who seem to be taking 
control of the situation. Some have even concluded that 
the political activism, which was once provoked and 
defined from within universities, has moved to villages 
in the rural area.

This note of sarcasm, although true in many ways, can be 
proven wrong under close analysis of the situation where 
we can find many teachers, students and new gradu-
ates who have been constantly reacting to the conflict. 
Some have chosen sides, while others have engaged 
seriously without placing themselves on either side of 
the conflict. Often in situations with such polarity, the 
latter group is a target of criticisms by both parties.   If 

THE NEW GENERATION KINDLES 
THE LIGHT OF CHANGE

we look closely at the newer means of communications, 
for instance Facebook, it is seen that there are quite a 
number of “active citizens” from the new generation. 
These people have expressed their opinions, attitudes 
and critiques to the situation, although the comments 
are sometimes emotional, superficial and show a lack 
of analysis. Sometimes, even harsh words and abuses 
are used, while there is a fine line between private and 
public for areas such as Facebook.

As a matter of fact, the youth today are not very much 
different from the youth of the 14th October or 6th October 
incidents forty years ago. The youth are filled with heat 
and they look at situations with emotions and beliefs. 
On one hand this is a drawback, but on the other hand 
it is a positive point because this heat endlessly fuels 
the engine of change and movement.

The problems in the society today-- exploitation, selfish-
ness, deterioration of society, injustice, truth, violation 
of human rights and lack of democracy--were caused 
by the adults. However, adults tend to blame the youth 
when, in reality, the youth are merely a reflection of the 
problems caused by adults, not the creator of those 
problems in any way.

The way humans react to the environment, especially 
the social environment, can be in both creative and 
destructive manners. This reflects the paradoxical 
characteristics that exist in all humans: unity and disa-
greement, the good and the bad, the dark and the light. 
Young people have the ability to perceive and react very 
quickly. The reactions that are expressed can be either 
good or bad. The important thing is that young people 
can learn quickly and have the eagerness to build the 
future society or world, because it will be their world 
where they will live for a certain time.

The way to allowing young people to learn right from 
wrong, to go on creating our beautiful green world, 
is to let them interact socially by thinking, speaking, 
and acting. What they think, speak and do may not be 
always right since they are still young. How else can 
young people learn right from wrong without the liberty 
to think, speak and act?
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The situation
If we look closely at social problems 
that occur in the world, especially in 
Thailand, we will discover one universal 
truth. This is the fact that all problems 
arise from poverty and structural 
injustice that is buried in all aspects 
on Thai society. Many children from 
poor families are deprived of educa-
tion; even though the state has free 
school policies, yet these children do 
not get to study. This is because they 
cannot afford to pay for other expenses 
like clothing, books and equipment. 
Many children also need to help their 
families earn money, by selling flowers, 
newspapers, etc. Many children end 
up in the prostitution industry and are 
influenced into selling drugs, as the 
Thai society very well knows.
It is undeniable that the failure of the 
rural agricultural region encourages 
farmers to grow lots of rice in order 
to get lots of income, while eventually 
causing a loss for farmers who have little 
knowledge of the marketing system. 
These things are parts of the reasons 
many Thai people need to leave their 
fields, head to the big city and end up 
as low paid laborers. This is clearly 
seen in the construction industry, 
where workers are taken advantage 
of by the stakeholders, project heads 
and even the state. They end up with 
minimum wage that is barely enough 
for three meals for their families.
Many business men, especially in 
the industrial zone have used the 

villagers’ misery to their own benefit. 
Many factories overuse their workers 
for the given pay, others force child 
and immigrant labor while these work-
ers do not have the rights to demand 
anything from their employers. This is 
seen in the example of a giant sports 
footwear factory that used child labor 
and made big news in the past.
The sex industry also tries to take ad-
vantage of these opportunities. Agents 
send young girls into the villages to 
trick other girls in order to work in 
“easy and high paying” jobs. Many 
girls fall for this and many willingly 
become prostitutes because they need 
to feed their families. Some come into 
the city to start small businesses like 
food vendors on carts but they cannot 
obtain the capital. They then depend 
on illegal loans with high interest; 
when they cannot pay back, they are 
harassed by illegal debt demanders 
who do not even fear the law. 

So what can we do?
Most people usually think that solving 
society issues are in the hands of those 
responsible, be it government units 
or nongovernmental organizations. 
However, we all can be a part of the 
campaign to fix these problems. This 
can be done by starting with ourselves: 
energy conservation, proper use of 
resources to reduce global warming, 
reduce using goods from high pol-
luting factories and factories that use 
laborers illegally and with injustice. 
We need to look for information by 
following related news agencies; this 
may include becoming members of 
nongovernmental organizations to 
support them. For instance, one could 
join and support Greenpeace, to in-
crease their funding for environmental 

campaigns. One could support the 
children’s foundation to allow them to 
work for violated children. We could 
support the consumer’s foundation to 
facilitate organizations to effectively 
demand justice for consumers that 
have been violated. There are many 
other units that are ready to accept 
us as a part of them, whether to join 
their campaigns or for financial sup-
port, to make our society a good one, 
one without violations and injustice.

Social investment
Supporting social organizations, whether 
in terms of physical or financial sup-
port is a kind of a social investment.  
Amnesty International Thailand is 
one such organization that has long 
promoted human rights in the society. 
Our members are the major driving 
force for our campaigns and activities; 
they financially contribute a yearly 
membership fee, which is used for 
further promotions and campaigns. 
When Amnesty tries to look for new 
members, it is not merely for the 
money; what is more important is the 
social force of the new generation that 
is expressed by being a member. Each 
baht that we receive is considered a 
social investment by the members, to 
mould to society into a better one in 
the future, without all kinds of human 
rights violation. The money that you 
support us with at charity events, is 
not only a merit made by you, but is 
a social investment that can indeed 
make our society a better one.



In 1961, British lawyer Peter Benenson 
ignited a worldwide campaign, shone 
a spotlight on the world’s forgotten 
prisoners, and lit a candle of hope 
that still burns today. Appeal for 
Amnesty 1961 was launched with the 
publication of an article in the British 
newspaper The Observer. Learning of 
the imprisonment of two Portuguese 
students, who had raised their wine 
glasses in a toastto freedom, moved 
Benenson to try to turn a reader’s 
“sickening sense of impotence” into 
a belief that change is possible.  His 
words were prophetic. “Something ef-
fective” has been done. The world has 
changed. Amnesty International – as 

COVER STORY 
“CHANGING THE WORLD”
From AI@50 Foundation story

“If these feelings of disgust all over the world could be united into 
common action, something effective could be done.”

the organization became known – has been taking action, and empowering 
others to do so, for 50 years. The original campaign has grown with each 
success to become a worldwide human rights movement now with 2.8 mil-
lion members, activists and supporters, all committed to changing our world. 

Over 50 years, Amnesty International has helped develop and draft 
international,regional and national human rights law – such asthe UN Op-
tional Protocol on Child Soldiers and the Convention on Enforced Disappear-
ances. Our pressure and lobbying paved the way for the establishment of 
an International Criminal Court. Years of intense campaigning, with powerful 
partners, has resulted in a UN commitment to draft a treaty to regulate the 
Arms Trade. And as country after country decides to stop executing people 
Amnesty International was at the heart of the coalition that convinced the 
UN to vote for a global moratorium on the death penalty. “What matters is 
not the rights that exist on paper … but whether they can be exercised and 
enforced in practice.”
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Every day, around the world, some-
one is directly affected by our work: 
the accused, given a fair trial; the 
prisoner saved from execution; the 
detainee who is no longer tortured; 
the activists freed to continue their 
defense of human rights; the school 
children, learning about their rights in 
the classroom; the families escorted 
safely home from refugee camps; the 
ex-child soldier, burning his uniform; 
the policemen and women taught how 
to keep public order, without caus-
ing public terror; the marginalized 
communities marching to demand 
an end to discrimination; the father, 
whose “disappeared” son’s body is 
finally returned; the battered woman 
whose government finally outlaws the 
abuse she faces every day.

And the leader, who presided over 
the rape, torture and slaughter of his 
opponents, who stands in the dock, 
finally called to account.But until every 
person can enjoy all their rights, the 
candle will continue to burn. It will 
burn until all human beings can live 
in dignity; until no one is penalized 
for their thoughts, religion,gender, 
conscience, sexuality or place of birth; 
until no one istortured, kidnapped or 
disappeared.The members, activists, 
supporters and staff have worked 
globally and locally, with institutions 
and individuals. As well as helping 
develop international law, for example, 
they have been instrumental in free-
ing hundreds of individual prisoners. 

In the organization’s first year it 
published a book called Persecution 
1961 telling the stories of nine men 
and women from differentparts of the 
world, of varying political and religious 
outlooks, whowere imprisoned for 
expressing their opinions. It described 

how the efforts of Angola’s leading 
poet, Agostinho Neto, to improve 
the health services for his fellow 
Africans fell foul of the Portu-
guese authorities. Political Police 
marched into his house,had 
him flogged in front of his fam-
ily and then dragged away to 
the Cape Verde Isles where he 
stayed without charge or trial. 
It revealed the fate of Constatin 

Noica, the Romanian philosopher, 
who was sentenced to 25 years in 

prison because his friends and pupils 
continued to visit him to discuss phi-
losophy and literature, when he had 
been banned.And it portrayed the 
history of two white men persecuted 
by their own race for preaching that 
other races should have equal rights. 
Ashton Jones, the 65-year-old minister, 
who was repeatedly beaten-up and 
three times imprisoned in Lousiana 
and Texas; and Patrick Duncan, 
the son of a former South African 
Governer-General, who, after three 
stays in prison, was forbidden from 
attending or addressing any meeting 
for five years.

The world may have changed, axes 
shifted, but the experience of thein-
dividual has remained at the heart 
of Amnesty International’s work. An 
individual’s experience of life, of the 
violation of their inherent rights, always 
was and always will be the organiza-
tion’s starting point.
In the 50 years since the students’ 
toast to “freedom” the Prisoner of 
Conscience is joined now by many 
other Prisoners: of Poverty, of Fear, 
of Conflict, of Discrimination and of 
Violence. Change their future. Change 
your future. Change our world. 



Scoop from the Light up night activity on November 13, 2010: 
Volunteerism harder than expected, 

by Juthamas Srijaroen, Sakorn Kunpul and Thidarat Doungkong
Amnesty International Thailand Intern

VOLUNTEERISM HARDER 
THAN EXPECTED

 If we talk about the success of those in the 
volunteer field, many will think of “Nuring Sombat 
Boonngarmanong” or more commonly known as 
“spotted editor.” Sombat is the webmaster of many 
pro-social websites and former chairman of the board 
of the Mirror Foundation. He does a lot for society, be 
it as a foundation president, special teacher, webmas-
ter, writer, but most prominently of all, as a volunteer 
who is ever ready to help people and does everything 
wholeheartedly, which lead him to the success he has 
today.
 Sombat said about volunteering “Volunteer-
ing requires flexibility and simplicity. Living simply 
means eating easy and being simple. We need to 
prepare our hearts for situations and we have to try 
to do the most work possible. Making a decision of 
what to do or what not to do depends on your role 
and the situation of the problem along with seeing the 
big picture of the problem. We have to do all that we 
can because volunteering requires participation and 
it is important to be able to think of others. In order to 
participate in the society we must learn to put ourselves 
in their situations, not just think of them as others.  
When humans think of others as something different 
from us, they will be destructive and indifferent. It is 
dangerous when you are forced to be something you 
are not. Therefore you have to find a connection that 
makes the problems your own and not just “theirs.”
 Volunteering with units or groups may not be 
difficult, but the heart that is ready to help needs to 
be open and wide. A devoted mind that aims to work 
for others or the society requires three components: 
Volunteers need to offer, act and take responsibilities 
for their actions.
 Becoming a volunteer isn’t easy because 
volunteering is a task that requires the heart more 
than the head, while most other work only targets 
the head. This means that one must open their heart 
and not only work from their thoughts; volunteers 
need to have a devoted heart. The means of com-
munications are not at the intellectual level, they are 
at the subconscious level. We need to realize that we 
have an inner means of communication, for example 
when we feel eerie and get goose bumps. Your body 

is not your thought; it is not your intelligence, but your body talks 
and communicates with the environment. When you encounter 
problems and you sense them, you start to perceive the existence 
of those problems. When you realize your subconscious mental 
mechanism, a connection or bond is built on the basis that you 
are one with that problem and are related to it. The means of 
communications is not by talking, but by communication and you 
link yourself with that problem while realizing the connection.
 “When you open up…you will feel pain. It is the pain of 
those problems and you can no longer stay still. Deal with that 
feeling by volunteering.”
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MYANMAR SHOULD FREE ALL PRISONERS 
OF CONSCIENCE FOLLOWING AUNG SAN 
SUU KYI’S RELEASE

Amnesty International today welcomes 
the release of Aung San Suu Kyi, but 
calls on the government of Myanmar to 
immediately release all of the prisoners 
of conscience in the country. 
Aung San Suu Kyi, Myanmar’s best-
known prisoner of conscience, had spent 
more than 15 of the past 21 years under 
house arrest.   She was one of more 
than 2,200 political prisoners, includ-
ing prisoners of conscience, currently 
being held in deplorable conditions. 
 “While Daw Aung San Suu Kyi’s release 
is certainly welcome, it only marks the 
end of an unfair sentence that was il-
legally extended, and is by no means a 
concession on the part of the authorities”, 
said Amnesty International’s Secretary 
General, Salil Shetty.   “The fact remains 
that authorities should never have ar-
rested her or the many other prisoners 
of conscience in Myanmar in the first 
place, locking them out of the political 
process”. 
 The Nobel Peace laureate had been 
detained since 30 May 2003 after 
government-backed thugs attacked 
her motorcade in Depayin, killing an 
unknown number of people, and injuring 

scores.   This was the third time she was 
held under house arrest, having been 
previously detained from 1989 to 1995 
and from 2000 to 2002. 
“This time the authorities must ensure 
Daw Aung San Suu Kyi’s security”, said 
Salil Shetty. 
“It is high time the government of 
Myanmar put an end to the ongoing 
injustice of political imprisonment in 
the country, while the international 
community—including China, India, 
ASEAN and the UN—must act together 
to prevent Myanmar from abusing its 
legal system to penalize peaceful op-
ponents.   The release of Daw Aung 
San Suu Kyi must not make them forget 
other prisoners of conscience”. 
There are more than 2,200 political 
prisoners in Myanmar still held under 
vague laws frequently used by the gov-
ernment to criminalize peaceful political 
dissent.   They are being held in grim 
conditions, with inadequate food and 
sanitation.   Many are in poor health and 
do not receive proper medical treatment.   
Many were tortured during their initial 
interrogation and detention, and still risk 
torture as a punishment at the hands of 
prison officers.   Amnesty International 
believes the vast majority of those held 
are prisoners of conscience who are 
being punished merely for peacefully 
exercising their rights to free expression, 
assembly, and association.  
Many of those still being held took 
part in the 2007 Saffron Revolution, 
sparked by protests against sharp fuel 
and commodity price rises.   In the 
past three years, hundreds of political 
prisoners have been moved to extremely 
remote prisons, restricting their ac-
cess to relatives, lawyers and medical 
care.   Reports of torture and other 
ill-treatment are rife. The International 
Committee of the Red Cross has been 
denied access to prisons in Myanmar 
since December 2005. 

Background 
Just two weeks before her detention 
order was due to expire in 2009, Aung 
San Suu Kyi was again arrested and 
charged with violating the terms of 
her house arrest. On 11 August 2009, 
after a trial widely condemned by the 
international community, she was 
sentenced to three years’ imprison-
ment, which was later commuted to 
18 months’ house arrest. 
 Her release comes just six days after 
the first general elections in Myanmar 
in 20 years, which were held against 
a backdrop of political repression.  
Aung San Suu Kyi’s National League 
for Democracy party won the majority 
of seats in those 1990 elections, but 
were prevented from taking power by 
Myanmar military leaders who have 
controlled the country for decades. 

Amnesty International is also calling 
for the release of all prisoners of con-
science, including: 
Former student leader and pro-
democracy activist Min Ko Naing, 47, 
serving a prison sentence of 65 years 
for his part in demonstrations in 2007. 
U Gambira of the All Burma Monks 
Alliance (ABMA), sentenced to 63 years 
for his part in monk-led demonstra-
tions in 2007.   
U Khun Htun Oo, 67, chair of the 
Shan Nationalities League for De-
mocracy (SNLD), sentenced to 93 
years’ imprisonment for disagreeing 
with the government’s plans for a new 
constitution.   He suffers from diabetes 
and high blood pressure. 
 
Aung San Suu Kyi won the Noble 
Peace Prize in 1991.  
Amnesty International won the Noble 
Peace Prize in 1977. 



 “ Everyone can define their own 
way of life freely, without impeding and 
violating other people’s rights.”
 “You may say I’m a dreamer, but 
I’m not the only one. I hope someday. 
You’ll join us, and the world will live as 
one (Imagine byJohn Lennon © 1971, 
1999 Lenono music (admin. by EMI 
Blackwood music Inc.)”
 “The process of overlooking 
our differences and see the value of 
humanity within each other.”
 “Human rights are like love; 
everybody has it, yet it’s easily taken 
away. We must fight to get it back.”
 “Let’s start by not looking down 
at others.”
 “I think of Amnesty International 
as working for and realizing the equality 
in human rights. Every person deserves 
the value and integrity of humanity 
because we are all born with it.”

 “Human rights is not social work. 
Human rights is not an act where one 
person pities another. Human rights is 
not when the rich help the poor. But, 
human rights is the rights which every 
human being has in an equal manner. 
It does not matter where the person is 
born, the community that person belong 
to, or which kind of family the person 
is borne into. Therefore, refugees, 
urban poor, workers, or farmers would 
have rights equal to the Prime Minister, 
politicians, or the establishments. Since 
human rights is a component which 
everyone has since they are born and in 
an equal manner, those in power cannot 
use any excuse to violate human rights, 
to treat its citizens in a discriminatory 
manner, or disrespect human rights. 
Such acts are something that cannot 
be done and are contradicting to the 
very principle of human rights.”

THE VOICE
LET'S SEE WHAT OUR INSIDERS 
THINK ABOUT HUMAN RIGHTS.

 “Each of us is like a different 
flower in this world. We each have our 
own beauty and inner value. So, why 
should we humans try to compare 
ourselves when each of us are not the 
same. Even if we’re not number one, 
everyone is special and important in 
their own way”
 “Human rights are those that 
everyone in the society equally has. It 
comprises of freedom and liberty, which 
cannot be taken away from us.”
 “Human rights are necessary 
for all humans in order to get protection 
for appropriate survival, security, and 
the ability to develop themselves to a 
better level.”
 “We might think that human 
rights are something new, but in reality, 
we cannot separate human rights from 
the quality of life in our society and daily 
lives.”
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11 RESOLUTIONS 
FOR YEAR 2011
By Harshpreet  Kaur  Anand
Amnesty International Thailand 
Volunteer

* I will not look down on people who pro-
vide services for me. I will treat them with 
respect and politeness.
* I will urge the government to guarantee 
that every child has a right to acquire 
nationality and citizenship.
* I shall not discriminate based on race, 
appearance, sex, language, religion or 
political opinion.
* I will treat migrant workers, refugees, 
asylum seekers in the same manner as 
any local person.
* I will not be a part of domestic violence 
and help others out of it too.
* I will make sure that my children are 
provided with basic education and I’ll try to 
make the same happens for other children.
* I will volunteer for human rights work at 
least twice in year 2011
* I will not give money to child beggars, 
but organizations that could actually make 
a difference in their lives.
* I will be more open to opinions of others 
and defend their freedom of expression.
* I will tell my children and their friends 
about human rights.
* I will take part in campaigns urging the 
government to respect, protect and fulfill 
human rights of its people.

1) Design and print a postcard dealing with a specific action 
or campaign. Reproduce many copies of this card and have 
them signed by members of the public.

2) Get in the News! Write a letter-to-the-editor on an issue 
that particularly interests you, or even write a feature article 
for your local or school paper. You could also write feature 
stories or news releases for events that you or your group 
undertake. Check out Media 101 for more information.

3) Design signs or stickers that people can place in the front 
window of their house, on their car, or on their school note-
book declaring support for the UDHR and human rights. You 
may even wish to relate these to a current Amnesty campaign 
or theme.

4) Design and print campaign bookmarks that can be handed 
out at local bookstores and libraries.

5) Hold a mock funeral or “die-in”. Conduct these events in 
silence and have information ready to distribute to onlookers. 
Carry coffins in a procession or lay motionless on the ground 
as symbolic victims of human rights abuses. A speaker could 
address assembled onlookers and explain why these people 
have died.

CAMPAIGNING IS NOT ALL ABOUT 
LETTER WRITING AND SHOUTING.
YOU CAN TRY 5 COOL IDEAS BELOW!



SUCCESS! 
MINING PLANS AXED IN INDIA

WIRE Says
From WIRE, ACTIONZINE by AMNESTY INTERNATIONAL
October/ November 2010 Volume 40 Issue 005

 Years of campaigning by the Dongria Kondh and 
other Indigenous communities who described the proposed 
mining project as a threat to their survival.Amnesty Inter-
national joined the campaign in mid-2008 and published 
a damning report in early 2010 documenting human rights 
abuses and violations of the law. Six months later, an Indian 
government report, which came to similar conclusions, 
formed the basis of the government’s decision to axe the 
mine. Plans to expand an alumina refinery in Lanjigarh, 
at the base of the hills, have also been put on hold. The 
refinery has been linked to water and air pollution and has 
blighted the lives of local communities.
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SUCCESS! 
MINING PLANS AXED IN INDIA

WIRE Says

 The Indian government found 
that the proposed bauxite mining pro-
ject had already extensively violated 
forest and environmental laws and 
would perpetrate further abuses. There 
finery expansion plans were found to 
be illegal.The ruling was a blow to the 
companies involved– a subsidiary of 
UK-based Vedanta Resources and the 
state-owned Orissa Mining Corpora-
tion–who were behind the proposal 
to mine the Niyamgiri Hills. 

 Amnesty International worked 
with the Dongria Kondh communi-
ties to challenge the environmental 
clearance granted for the mine at an 
appeals tribunal; more than 30,000 
Amnesty International members wrote 
to the Indian authorities while the 
organization engaged in talks with 
the company. Amnesty International’s 
campaign and advocacy helped to 
stall the mining and refinery expan-
sion plans for several months before 
the ultimate decision was made. 

 A Dongria Kondh leader told 
Amnesty International: “After years 
of struggle and visits by committees 
our voice has finally reached Delhi.”



SLOVAKIA’S 
SECOND-CLASS 

STUDENTS

AN  
EDUCATION 
SYSTEM 
FAILING
ITS PUPILS 

From WIRE, ACTIONZINE by AMNESTY INTERNATIONAL
October/ November 2010 Volume 40 Issue 005

 Romani children in Slovakia 
are segregated from the rest of their 
classmates and taught a reduced 
curriculum in special classes. The 
consequences reach far beyond the 
school gates, leaving roma excluded 
from higher education and trapped 
in low-paid jobs.
 Jakub is 16 years old and lives 
in Plaveck. Stvrtok, a village 20km north 
of Bratislava in Slovakia. He finished 
elementary school in a special class 
for children with “mild mental disabili-
ties” after being transferred out of his 
mainstream class in grade five. Until 
then, Jakub had been acknowledged 
by teachers as an excellent student 
and even received a scholarship for his 
achievement. But Jakub is Romani, 
like all the other children who attend 
the special class. 
 Jakub was sent for special 
needs assessment following an argu-
ment with a teacher. His parents were 
not informed beforehand about his 
assessment or transfer to the special 
class. During his time in the special 
class, he studied a significantly reduced 
curriculum, at least two years behind 
that of his old class, effectively stunting 
his education and future prospects. 
He says of his experience: “What they 
did to me [at school] was nasty… They 
made an idiot out of me. I was one of 
the best pupils in fourth grade.” 

 Jakub’s case is not exceptional. 
Almost half of the Romani pupils in 
Plaveck. .tvrtok’s elementary school 
are taught in de facto Roma-only 
special classes, as are thousands 
of other Romani children across 
Slovakia. In several districts, Romani 
children attend ethnically segregated 
mainstream schools and classes that 
also operate reduced curriculums. In 
regions with large Romani populations 
at least three out of four special-school 
pupils are Roma; across the country as 
a whole, Roma represent 85 per cent 
of children attending special classes. 
Yet Roma comprise less than 10 per 
cent of Slovakia’s total population. 

 Within Slovakia’s education 
system, entrenched anti-Roma atti-
tudes have led to situations in which 
Romani children from kindergarten 
onwards are sometimes literally locked 
into separate classrooms, corridors or 
buildings, separated even at lunch-
times to prevent them from mixing 
with non-Romani pupils. 
 The denial of Romani chil-
dren’s right to an education free from 
discrimination deprives them in the 
longer term of a wide range of other 
human rights, including the rights to 
health, work and freedom of expres-
sion. They are effectively excluded 
from accessing many public services, 
and from full participation in Slovak 
society.
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 Slovakia’s mainstream ele-
mentary-school system is ill-equipped 
and education professionals  are often 
unwilling to provide the additional sup-
port that pupils from different ethnic 
and social backgrounds often need. 
For many Roma, Slovak is not a first 
language. Cultural differences and 
high levels of poverty among Roma 
mean that they often need additional 
language, pre-school or classroom 
assistance. When these needs are not 
met, many Romani children fall behind 
and are transferred out of mainstream 
education – either to special classes 
in mainstream schools or to dedicated 
special schools. 

 In Slovak law, social disadvan-
tage is categorized alongside mental 
disability in assessing pupils for special 
educational needs. In a context where 
Roma are invariably viewed as socially 
disadvantaged, the system effectively 
predisposes Romani children to be 
identified as having special needs. It 
also entrenches their disadvantage 
for life by effectively equating poverty 
with mental disability. 

 Diagnosis of special educational 
needs in Slovakia involves a complex 
assessment process, administered by 
a network of school advisory centres, 
which takes little or no account of 
Romani children’s cultural, linguis-
tic and socioeconomic differences. 
Communication skills are assessed 
in Slovak only, for example. 
 Additionally, decisions to 
place children in special schools are 
often made at the age of entry into 
compulsory education, a practice 
which some child psychology experts 
in Slovakia consider to be too early. 

Romani children are also commonly 
placed in special education after a 
single intelligence test lasting 90 min-
utes or less. Slovak and international 
mental health experts and educational 
psychologists have indicated, however, 
that one-off assessments should not be 
used to determine such placements. 

 In order for a child to be 
placed at a special elementary school 
or class, the parents have to give their 
consent. This is often presented by the 
authorities as an important safeguard 
against incorrect placement. However, 
Amnesty International is concerned 
that the decision by, or agreement of, 
Romani parents to place their children 
in a special school or class is often 
taken without adequate information. 
Romani parents are often unaware 
of the impact of special education on 
their children’s future prospects. They 
also feel that the prejudice and lack of 
support their children experience in 
mainstream schools mean that they 
would be better off receiving a lesser 
education in a friendlier environment. 
(To read more about this issue, please 
log on to www.amnesty.or.th)



FUNTAINMENT
Amnesty International Acronym
From D - G

English Acronym

DAWG

DD

DF

DFSC

DP

DV

ECA

EDAI

EDSG

EFAI

EGM

ESC(R )

EU

EU or AIEU

FAP

FCC

FGM

FIF

FMP

GAP

GIGs

ENGLISH

Decision making and accountability
working group

Director dialogue

Directors Forum

Directors Forum Steering committee

Death penalty

Domestic violence

Europe and Central Asia Program

Editorial Amnistia International

Executive Deputy Secretary General

Edition francophones d’Amnesty 
International

Extraordinary general Meeting

Economic, social and cultural (rights)

European Union

EU office /association

Finance and Accounting Program

Financial Control Committee

Female Genital Mutilation

Fundraising Investment Fund

Facilities Management Program

Gender Action Plan

Global Impact Goals
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Solve the crossword below! You’ll find article 3 of Universal 
human rights Declaration hidden in this crossword (Forward 
and downward). It’s one of the thirty rights that every hu-
man being has!

X C V D B D K L I K T H E D R W I O P L

E V E R Y O N E Y U F A F D T J Q G J K

Z C V I B N M G H T I S O P L K J H F S

R G H G J U I K L V D A D T T U O P K Y

T F G H B T J S W R G H S D G J N C C H

Y E R T O G H J J B N M C V A F S D F B

U R F B G N H M J M L I B E R T Y K L F

U Q W T Y E R L I U I N M B C X D W Q E

I R H Y K I D S W R F G H J T Z S W R D

O M N P B V C X Z A E F D Y A N D Y R V

P R S E C U R I T Y X W R G Y N D D M O

F E Q R T I Z X Q S F G H J K L A D G I

H W D S P K A S D F G H D A R T H D M U

D Q W O F L Z C V X C V H A R S H F Y Y

S H T N N M B V C X Z S F H J K L D R T

Hint: Article 3 of Universal Human Rights Declaration
“Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

WORD SEARCH



FILM PARTY

A Long Way Gone : 
Memoirs of a Boy Soldier
By Ishmael Beah

Main Actor : 
Liam Neeson, Ben Kingsley,
Ralph Fiennes
Director : Steven Spielberg

 A Long Way Gone: Memoirs of a 
Boy Soldier by Ishmael Beah“From the 
little innocent boy who did not even dare 
to kill a pig to feed himself to survive, 
brainwashed to a cold blooded soldier 
who looks at his victims in the eye before 
ruthlessl cutting their throats and shoot-
ing them at close range.”
 Ishmael talks about his own 
experience from his painful memory of 
having to face the civil war at the age of 
twelve, and brainwashed into a soldier 
by the age of thirteen. The war between 
the RUF rebels and the dictator govern-
ment caused Ishmael to separate from 
his family and end up the leader of child 
soldiers. The story of Ishmael reflects 
the image and feelings of an unstable 
mind of a child lost in the chaotic state 
of war. The difficulty of facing images 
of violence and the war lead him to be 
rescued out and sent to a rehabilitation 
camp by UNICEF in Freetown, the capital 
of Sierra Leone, where he adjusted back 
to being a normal child in a normal soci-
ety. Eventually he migrated to New York 
and became a children’s rights activist 
for UNICEF with the task of making the 
world realize the issue of “child soldiers”

Schindler’s List

BOOKWORM

 “Schindler’s list is based on 
true events that took place during 
the World War II. It tells the story of 
Oskar Schindler, the savior of Jews 
during the holocaust. The movie dates 
back to the beginning of World War II 
during which Germany was invading 

 A documentary film by Ahmed Abid, on the issues of cross 
coastal trafficking, economic migration and lack of human security 
and issues of cross coastal trafficking, economic migration and 
lack of human security and issues surround the Rohingya ethnic 
vulnerable group. The dreaming vendors depict an extra ordinary 

horrific journey of Kamal and Fazlu, 
their sufferings and the struggle 

for survival who only endeavored 
for a better life in the backdrop 
of lack of human security.

other countries and cleansing out Jews within Germany itself and its 
colonies. This film reflects the timeless significance of human rights; 
racism and discrimination, the violation of life and limb, violation of 
the rights of children, women, the elderly and the crippled, labor 
rights, the rights to safety and security, rights to property and freedom 
of expression.

Main Actor : Ebong Shaupno Jatree
Film Maker : Ahmed Abid

The Dreaming Vendors



FREEDOM 19

FILM PARTY

 It started from us wanting to 
do a campaign on “we can change 
the world everyday.” We wanted this 
idea to spread around via horizontal 
campaign which is passing on the 
message to another activist. Of 
course brochures come into play but 
T-shirts are more useful in that we 
wear them, and are popular among 
the majority. The first design was 
the “we change” shirt. If you are 
a real fan, you will know that “we 
change” shirts have both front and 
back designs. The front design was 
made 3 times where the back design 
was made twice (in case you want 
to get a lottery). It took a while for 
the current in place design to come 
out. There seemed to be many criti-
cisms about the extensive text on the 
T-shit which is a good thing because 
it’s likely to be read. We eventually 
named it “the readable T-shirt.”

 Just by wearing a campaign 
shirt in your daily life, you can become 
an activist. How simple.
 In the beginning we made 
them for members and volunteers. 
We then thought about the sustain-
ability of the T-shirts; they should be 
able to survive without funding sup-
port from the project, so we started 
selling them. So we went to the 
“unity factory” since we knew them 
and wanted to support their cause. 
Although the rates were higher, we 
can proudly say that our shirts do 
not oppress the labour force.

The Dreaming Vendors

We change campaign 
T-shirts 

SHOP 
SHARE 
CHANGE

 Amnesty International 
Thailand would like to extend 
gratitude to all the members for 
your participation and kind sup-
port  throughout  the year. Our 
work cannot be successful without 
everyone’s participation.
 We’d like to appreciate the 
following members who celebrated 
Human Rights Day (Dec 10) by 
sticking balloons sent by Amnesty 
International Thailand in front of 
their houses. 
 Khun Anurak Malikun, 
Khun Khatiya Jamratsopin, 
Khun Amnuay Polha,Khun Vee 
Chaimanowong, Khun Phong-
sak Booncheun, Khun Piyarat 
Parnmee, Khun Arrat Chamnion, 
Khun Ratchada Arpornsilp, Khun 
Ahmed Abid, Khun Harshpreet 
Kaur, Khun Kosin Taisa and Khun 
Kitti Netwong. 
 A prize, AI Thailand Diary, 
was posted to them.
 Lastly, Amnesty Interna-
tional Thailand would like to wish 
all the members a very happy and 
prosperous new year 2011.

by Maan Comely, We change 

 So more different kinds of 
shirts kept coming out, going along 
with the causes of each campaign. For 
example, “no TV today,” “live slowly 
today,” “no buying today” shirts. All 
shirts would have saying on the back 
that people can enjoy reading. The 
messages were not too short or long 
with real ways to live life differently.

 The processes of making shirts 
start from coming up with an event to 
create a fun “change the world” atmos-
phere. We would pick challenging, fun 
and exciting topics, then come up with 
slogans like “Turn on life, turn off TV,” 
after which the text would be designed 
on the shirt. We commented on the 
design, taking everyone’s opinions 
into consideration; sometimes the 
deadlines were very close. After that, 
we send the design to the factory to 
get them done. We would choose the 
fabric and colour. After the shirts came 
out, we sometimes distributed them, 
sometimes sold them. The number of 
shirts increased with the increasing 
number of events, some people even 
collect these T-shirts!
 Currently “We Change T-shirts” 
are parts of the Shop Share Change 
network. The products are labeled “Sai 
Jai” or “We Care” to let consumers 
know that these products were pro-
duced with concern of labor justice, 
environment, health and society.
 You can take a look at the 
“We Change” T-shirts at  http://www.
wechange555.com and you can order 
these cool T-shirts at Khun Supattra 
Thaneewan (Took) 089-790-6790
10% discount for Amnesty Interna-
tional Thailand members!



SNAP SHOTS เก็บตกภาพกิจกรรม
เดือนพฤษจิกายน-ธันวาคม 2553
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