
70 ปี ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เปิดอนาคตท่ียิ่งใหญ่
ด้วยหนังสือเล่มเล็ก

เขียน เปล่ียน โลก

สิ่งพิมพแจกฟรีสำหรับผูสนใจและหวงใยเรื่องสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
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ปฏิญญาน้ีคืออะไร?
คือเอกสารที่ทั่วโลกตกลงใช้ร่วมกันเป็นแนวทางไปสู่เสรีภาพและความเท่าเทียม โดยการปกป้อง

สิทธิมนุษยชนของทุกคนในทุกแห่งหน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นานาประเทศเห็นพ้อง

กันว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้องเพื่อให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างเสรี 

เท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี

ปฏิญญาได้ถูกรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยสหประชาชาติที่เพิ่งก่อต้ัง

ได้ไม่นาน หลังจากชาวโลกต้องเผชิญกับ “การกระท�าอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน...ที่สร้างความ 

เกร้ียวกราดต่อจิตส�านึกของมวลมนุษยชาติ” ท่ีได้เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สอง การรับรอง

ปฏิญญาในครั้งนั้นได้กลายเป็นรากฐานไปสู่อิสรภาพ ความยุติธรรม และความสงบสุข 

ปฏิญญาน้ีออกแบบไว้เพ่ืออะไร?
ปฏิญญานี้เป็นเสมือนเสาหลักบอกทาง เพราะเป็นครั้งแรกของโลกที่

มนุษยชาติได้ตกลงร่วมกันว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเสรีและความเท่าเทียม

กัน โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา หรืออัตลักษณ์ใดๆ

สิทธิและเสรีภาพ 30 ข้อที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ มีทั้งสิทธิที่จะไม่ถูก

ทรมาน เสรีภาพการแสดงออก การเข้าถึงการศึกษา สิทธิในการขอลี้ภัย 

อีกทั้งยังรวมไปถึงสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิในการมี

ชีวิต อิสระเสรี และความเป็นส่วนตัว และยังมีสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม เช่น สิทธิประกันสังคม สุขภาพ และการมีที่อยู่อาศัย

70 ปี
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน

บรรทัดฐานของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกชนชาติ

ในโลก และยังเป็นรากฐานในการร่างกฎหมายท้ังภายในและระหว่าง

ประเทศ ส�าหรับ “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” องค์กรท่ีก่อตั้งขึ้น

เพื่อท�างานปกป้อง คุ้มครองและสร้างความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน

ในสังคมปฏิญญานี้จึงเป็นทั้งภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร

“สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสากล ไม่อาจแบ่งแยก และต้องพึ่งพาซึ่งกัน
และกันเสมอ”

สิทธิมนุษยชนทุกข้อล้วนมีความส�าคัญอย่างเท่าเทียมกัน และทุก

รัฐบาลต้องให้ความส�าคัญต่อสิทธิมนุษยชนทุกข้ออย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม รัฐทุกรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องและท�าให้ประชาชนทุกคน 

เข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้โดยไม่ค�านึงถึงอุดมการณ์ทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาติ ทั้งของรัฐและของประชาชน

10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 
ตัวแทนทางการไทยนั่งอยู่ใน 
ที่ประชุมของสหประชาชาติ และ 
เป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศ
แรกที่ลงคะแนนเสียงร ่วม
รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR) ท่ีเป็น
ข้อตกลงที่สหประชาชาติได้
ก� าหนดขึ้น เ พ่ือให ้ประ เทศ
สมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางในการ
คุ้มครองดูแลสิทธิและเสรีภาพ
ของพลเมืองประเทศของตน  
ปฏิญญาฉบับน้ีนอกจากเป็น 
เ อ ก ส า ร ที่ รั บ ร อ ง สิ ท ธิ ข้ั น 
พื้นฐานของคนทั่วโลกฉบับแรก 
แล้ว ยงัถือเป็นผลงานชิน้ส�าคัญ 
ขององค์การสหประชาชาติใน
ยุคเริ่มก่อตั้งด้วย 

ปฏิญญาน้ีเริม่รา่งและรบัรองเมื่อใด?
ปฏิญญาน้ีเริ่มร่างตั้งแต่ พ.ศ. 2489 เริ่มแรกอาศัยคณะ

กรรมการที่มาจากหลายประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา 

เลบานอน และจีน ต่อมาคณะร่างปฏิญญาก็เริ่มขยายใหญ่

ข้ึนโดยรวมผู้แทนจากออสเตรเลีย ชิลี ฝรั่งเศส สหภาพ

โซเวียต และสหราชอาณาจักร เพื่อให้เอกสารนี้ได้รับส่วน

ร่วมจากผู้คนในทุกมุมโลก รวมไปถึงความหลากหลายของ

วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง ปฏิญญาน้ีได้ผ่านการ

เห็นชอบจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติในที่สุดใน พ.ศ. 2491 โดยประเทศไทยเป็น 1 

ใน 48 ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญานี้

ปฏิญญานี้ได้อธิบายสิทธิและเสรีภาพ 30 อย่างที่มนุษย์

ทุกคนพึงมีและไม่มีใครพรากไปได้ ซึ่งได้เป็นรากฐานส�าคัญ

ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ปัจจุบัน

เอกสารชิ้นนี้ก็ยังคงบังคับใช้อยู่ และเป็นเอกสารที่ได้รับการ

แปลภาษามากที่สุดในโลก

70 ปีแหง่สิทธมินุษยชน
ปฏิญญานี้เขียนขึ้นเพื่อมนุษย์ทุกหมู่เหล่าในทุกชาติ แม้จะ

ไม่ได้เป็นกฎหมายบังคับ แต่การปกป้องสิทธิและเสรีภาพ

ของมนุษย์ล้วนเป็นหัวใจส�าคัญของการเขียนกฎหมายและ

กลไกทางการปกครองของหลายประเทศ

ปฏิญญานี้ถือเป็นรากฐานส�าคัญของอนุสัญญาด้าน

สิทธิมนุษยชนที่มีการบังคับใช้อีกมากมาย และกลายเป็น



ถึง
ปัจจุบัน

จาก
อดีต

2493
กลุ่มสตรีชาวญี่ปุ ่นก�าลังอ่านปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในระหว่าง

การเยือนส�านักงานใหญ่ชั่วคราวแห่ง

สหประชาชาติที่ทะเลสาบซักเซส รัฐ

นิวยอร์ค

2491
นางเอเลนอร์ รสูเวลท์ กรรมการคณะมนตร ี

สิทธิมนุษยชน และ ดร. ชาร์ลส มาลิค 

กรรมการจากคณะกรรมาธิการท่ีสามใน

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (คนที่สอง

จากด้านขวา) ระหว่างการแถลงข่าวเสร็จ

สิ้นการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2541
นายมูฮัมหมัด อาลี นักมวยชื่อดัง ได ้

ลงนามในค�าปฏิญาณตนต่อปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ เมือง

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยค�าปฏิญาณ

ดังกล่าวจัดท�าโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนลเน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2541
องค์ดาไลลามะที่สิบสี่ได้ลงนามในค�า

ปฏิญาณตนต่อปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน ร่วมกับนางอนิต้า รอดดิกค์  

และนายบิลล์ ชูลทส์ ผู ้อ�านวยการ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐ 

อเมริกา โดยค�าปฏิญาณดังกล่าวจัดท�า

โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องใน 

โอกาสครบรอบ 50 ปีปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2551
ผู้คนเขียนบนก�าแพงที่จัดแสดงปฏิญญา 

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระหว่างแรลลี่

ท่ีจัดโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2561
แอมเนสตี้ ประเทศไทยเฉลิมฉลองครบ

รอบ 70 ปี UDHR ภายใต้ช่ืองาน “เปิด

อนาคตที่ยิ่งใหญ่ ด้วยหนังสือเล่มเล็ก” 

ในงานมีแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 

ปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชน 

(UDHR) 30 ข้อ แคมเปญ Write For 

Rights และกิจกรรมระดมทุนเพื่อร่วม

สมทบทุนพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จ�านวน 

70,000 เล่มมอบให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

ชุมชนทั่วประเทศไทย
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ปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชน 

(UDHR) 30 ข้อ แคมเปญ Write For 

Rights และกิจกรรมระดมทุนเพื่อร่วม

สมทบทุนพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จ�านวน 

70,000 เล่มมอบให้โรงเรียน มหาวิทยาลัย 

ชุมชนทั่วประเทศไทย

สแกน
เพื่ออ่าน

UDHR
30 ข้อ

2489
นางเอเลนอร์ รูสเวลท์ (1884-1964)  

นักเขียนชาวอเมริกัน ผู ้บรรยาย ทูต 

นักกิจกรรมเพื่อสังคม และภรรยาของ

ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของอเมริกา นาย

แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ก�าลังฟังเนื้อหา

การประชุมผ่านหูฟังในฐานะตัวแทนต่อ

สหประชาชาติ ณ ส�านักงานใหญ่ช่ัวคราว

แห่งสหประชาชาติที่ทะเลสาบซักเซส  

รัฐนิวยอร์ค
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กัลซาร์ ดูเชโนวาเป็นนักต่อสู้ เมื่อปี 2545 เธอไม่

สามารถขยับขาได้หลังอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เธอไม่เคย

ยอมจ�านนต่อชะตากรรม เธอตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือให้

คนพิการสามารถด�ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี สามารถเดินทาง

ไปไหนมาไหนได้อย่างเสรี แต่เธอต้องประสบกับการเลือก

ปฏิบัติ เนื่องจากสังคมเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรแสดงออก และ

มักมองว่าคนพิการเป็น “คนที่มีความบกพร่อง” 

มาร่วมกันสนับสนุนการต่อสู้ของเธอและส่งก�าลัง

ใจให้เธอ เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีดีขึ้นของสิทธ ิ

ผู้พิการ!

WRITE 
FOR 
RIGHTS

โลก

เขียน

เปลี่ยน มหกรรม WRITE FOR RIGHTS ของแอมเนสตี้กลับมาแล้ว 
โดยปีน้ีมาในธีม “นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง” เรา
ขอชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อรวมตัวคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ
ปัญหาสังคม และพร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ี
ติดอยู่ในวงจรของความอยุติธรรมทั่วโลกไปด้วยกัน

“ผู้หญิงท่ัวทุกมุมโลกถูกละเมิด 
ไม่เว้นแต่ละวัน เสียงเล็กๆ ของคุณ
มีพลังท่ียิ่งใหญ่ ท่ีสามารถสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงได้”

มารีเอลลี ฟรังโก

กัลซาร์ ดูเชโนวา

นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนหญิง
ของบราซิลท่ีถูก
สั ง ห า ร เ พ ร า ะ
ปกป ้องคนอื่น
อย ่างไม ่หวาด
กลัว

นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนหญิง
ชาวคีร์กีซสถาน 
ผู ้ต่อสู ้เพื่อสิทธิ
ของคนพิการ

WRITE FOR
RIGHTS 
เปลี่ยนโลก
ได้อย่างไร?

สแกนเพื่อ
ร่วมลงชื่อ

1.

4.

2.

3.

แอมเนสตี้เก็บข้อมูลและ
คัดเลือกผู้ถูกละเมิดสิทธิ
จากทั่วโลก

หลายล้านข้อความ
ถูกส่งไปยังรัฐบาล
ส่งผลให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ได้รับความยุติธรรม!

จัดแคมเปญให้ทุกคนมา
ลงมือช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ เพื่อร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

คนทั่วโลกให้ก�าลังใจ
และเรียกร้องความ
ยุติธรรมผ่านการ
เขียนจดหมายลงชื่อ
ทวีต แชร์



มารีเอลลี ฟรังโก คือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงผู้ต่อสู้อย่างไม่หวาดหวั่นเพื่อให้กรุงรีโอเดจาเนโรเป็นธรรมและปลอดภัยมากข้ึน เธอต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงผิวสี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ เยาวชน และยังประณามการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมโดยต�ารวจด้วย แต่เธอถูกฆ่าปิดปากไปแล้ว โดยถูกยิงในรถยนต์ ซึ่งเป็นแบบแผนที่มักเกิดขึ้นในประเทศอย่างบราซิล 
เนื่องจากมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 70 คนที่ถูกสังหารในปี 2560 ผู้ที่ต่อสู้ยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชนต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวตลอดเวลา

มาร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ความยุติธรรมและส่งข้อความ
ให้ก�าลังใจแก่ครอบครัวของมารีเอลลี เพื่อแสดงให้เห็นว่า
คุณยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

มารีเอลลี ฟรังโก

เจราลดีน ชากอน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เยาวชนเวเนซุเอลา ผู้ต่อสู ้
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้
เยาวชน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเวเนซุเอลา วัย 24 ปี 

และนักกิจกรรมในเครือข่ายของแอมเนสตี้ ท่ีถูก

จับกุมเพียงเพราะเธอลุกขึ้นมาท�างานส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนให้กับเยาวชนในพื้นท่ีห่างไกล ผ่านการ

ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาและจัดกิจกรรม

สหประชาชาติจ�าลอง นอกจากนั้นเธอยังท�างานใน

พื้นที่ที่ยากจนที่สุดในกรุงการากัสบ้านเกิดของเธอ 

แต่กลับถูกคุมขังนานถึง 4 เดือนจากการตั้งข้อหาว่า

เป็นส่วนหนึ่งของ “กลุ่มต่อต้านรัฐบาล” เนื่องจาก

รัฐบาลต้องการปราบปรามคนท่ีวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลในช่วงวิกฤตเวเนซุเอลาในปัจจุบัน

คุณสามารถร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องทางการ 

เวเนซูเอลาให้ยุติการคุกคามเจราลดีนในทันที



ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคนละประมาณ 50,000 

บาท และระบุเพิ่มเติมว่าการกระท�าของ

เจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นการใช้

อ�านาจเกินความจ�าเป็นไม่สมควรแก่เหตุ แต่

ไม่ได้ออกค�าสั่งให้ชาวบ้านกลับไปอยู่อาศัย

และท�ากินในพื้นที่ดั้งเดิมได้

ปู ่คออี้ได ้รับสัญชาติไทยและได้บัตร

ประชาชนแล้วเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคมที่ 

ผ่านมา จากการสอบสวนประวัติของปู่คออี้  

ทางการระบุว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยติด

แผ่นดิน ซ่ึงย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แอมเนสตี้ ประเทศไทย ขอแสดงความ

เสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ และขอเป็น

ก�าลังใจให้ครอบครัวของปู่และชาวกะเหร่ียง 

แก่งกระจานต่อไป

อาลัย “ปู่คออ้ี” 
ผู้นำาจิตวิญญาณ
ของชาวกะเหรีย่ง
แหง่ผืนป่าแก่งกระจาน
เสียชวิีตแล้ว

นายโคอิ มีมิ หรือ “ปู่คออี้” วัย 107 ปี  

ผู ้น�าจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแก่ง-

กระจานเสียชีวิตลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาล

พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี  

5 ตุลาคม 2561 เวลา 04.14 น.จากอาการ

เลือดออกในทางเดินอาหารรุนแรง

“ปู่คออี้” เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2454 บริเวณ

ต้นน�้าล�าภาชี รอยต่อของ จ.เพชรบุรี และ 

จ.ราชบุรี และท�าไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบริเวณท่ี

เรียกว่า บ้านใจแผ่นดินและบ้านบางกลอยบน

เรื่อยมา จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

แห่งชาติฯ รื้อถอนเผาท�าลายทรัพย์สินและ

สิ่งปลูกสร้างท่ีใช้อยู่อาศัย จนมีเรื่องฟ้องร้อง

กันระหว่างชาวบ้านกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษา

แก้ค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็น

“ฮาคีม อัล อาไรบี” คือใคร?
ทำาไมเขาถึงถูกจับท่ีไทย?

©
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ฮาคีม อัล อาไรบี นักฟุตบอลเชื้อสาย

บาห์เรนตกเป็นข่าวโด่งดังไปท่ัวโลก เมื่อถูก 

ทางการไทยจับตัวขณะเดินทางมาฮันนีมูน

กับภรรยาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน

มา เขาถูกจับตาม “หมายแดง” ขององค์การ

ต�ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Inter-

pol) ที่รัฐบาลบาห์เรนร้องขอในคดีท�าลาย

ทรัพย์สินสถานีต�ารวจในช่วงอาหรับสปริง

เมื่อปี 2554 ซึ่งเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามา

โดยตลอดและและยืนยันว่าในช่วงน้ันเขาลง

แข่งฟุตบอลให้ทีมที่ต่างประเทศ และมีการ

ถ่ายทอดสดทางทีวีอีกด้วย

เขาถูกน�าตัวมาขังท่ีเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพ 

แม้ว่าหมายแดงถูกยกเลิกไปแล้ว เพราะเขามี

สถานะเป็นผู้ลี้ภัยของออสเตรเลีย เขาเช่ือว่า 

สาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากการที่พี่ชาย

เขาท�ากิจกรรมทางการเมือง ซ่ึงการกดดัน

ครอบครวัของผูเ้คลือ่นไหว เป็นวธิท่ีีเจ้าหน้าที ่

บาห์เรนใช้กดดันคนที่เคลื่อนไหวต่อต้าน

รัฐบาล

ฮาคีมเคยถูกพิจารณาคดีให้รับโทษจ�าคุก

เป็นเวลา 10 ปี จากการพิจารณาคดีอย่างไม่

เป็นธรรมในบาห์เรนเมื่อปี 2557 ซ่ึงนี่ไม่ใช ่

คร้ังแรกท่ีเขาถูกคุกคามหรือถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างร้ายแรง เพราะในฐานะท่ีเคย 

เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ เขาได้ออกมาวิพากษ ์

วจิารณ์เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของบาห์เรนท่ีทรมาน 

นักฟุตบอลซึ่งเข้าร่วมการชุมนุมประท้วง

อาหรับสปริง ท�าให้เขาเองเคยถูกจับกุมใน

เดอืนพฤศจกิายน 2555 และถกูทรมานเช่นกนั

ในปี 2557 ฮาคีมได้หลบหนีไปยังประเทศ

ออสเตรเลีย และออกมาเปิดเผยว่าเขา

ถูกทรมาน โดยระบุว่า “พวกเขาปิดตาผม  

ตีที่ขาของผมอย่างแรง และบอกว่า ‘คุณจะ

ไม่มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลอีก เราจะท�าลาย

อนาคตของคุณ’” สุดท้ายเขาได้รับสถานะ 

ผู้ลี้ภัยในปี 2560

เม่ือถูกจบักุมในประเทศไทย เขาได้รบัแจ้ง

ว่าจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศบาห์เรน ซึ่ง

มีความเสี่ยงอย่างมากท่ีเขาจะถูกคุมขังและ

ทรมาน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว

ถอืเป็นเรือ่งต้องห้ามในการส่งตวับุคคลใดก็ตาม

กลบัไปยังดินแดนทีม่คีวามเสีย่งท่ีจะถกูทรมาน

หรอืถกูละเมดิสิทธมินษุยชนอย่างร้ายแรง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล องค์กร

สิทธิมนุษยชน สโมสรฟุตบอล นักฟุตบอล

และประชาชนทั่วโลก ต่างร่วมรณรงค์เพื่อ

ให้ทางการไทยปล่อยตัวฮาคีมโดยใช้ #Save 

Hakeem โดยแอมเนสตี้ได้ออกปฏิบัติการ

ด่วน เพื่อเรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัว 

“ฮาคีม” ให้เขากลับไปยังออสเตรเลียตามที่

เขาต้องการอีกด้วย



รว่มบรจิาค 20 บาท = มอบหนังสือ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชน 1 เล่ม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(Universal Declaration of Human Rights) ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศ

แรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฯ ฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล 

ประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ”ให้” หนังสือเล่มเล็ก-ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน จ�านวน 70,000 เล่ม กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชุมชนทั่วประเทศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ขอ 
เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดพิมพ์ “หนังสือเล่มเล็ก – 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

ร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี
สมาคมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 10 

เลขที่บัญชี 752-2-37869-5

แพ็คเกจผู้บรจิาค

สแกน
เพื่อร่วม

บริจาค
พมิพห์นงัสอื

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/
แจ้งโอนเงินบริจาค
อีเมล: membership@amnesty.or.th 

โทรศัพท์: 02513 8745 ต่อ 19



HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสต้ี อินเตอรเ์นชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล เป็น 

การรวมตัวของกลุ่ มคนธรรมดา 

หลากหลายสาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถ 

นิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าในที่ใด

ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการใน

แนวทางที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ 

เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 

สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี

สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน 

ใน 150 ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

แอมเนสต้ีเป็นที่รู้จักในเมืองไทย จาก

การรณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทาง

ความคิด” มีจดหมายนับแสนฉบับจาก 

คนทั่วโลกส่งมาถึงรัฐบาลไทยและ

ส�านักราชเลขาธิการเพื่อเรียกร้องให้

ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนท่ีถูก

จับกุมในเหตกุารณ์ดังกล่าว ปัจจุบันใน 

ประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 1,000 คน 

โดยได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ และการรณรงค์เพ่ือปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย
139/21 ซ.ลาดพร้าว 5
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร 02-938-6896


