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ชาวโซมาเลีย



เกรตา ทุนเบิรก์
และขบวนการวันศุกรเ์พ่ืออนาคต
คว้ารางวัลส่งเสรมิสิทธมินุษยชน

เกรตา ทุนเบิร์ก (Greta Thunberg) นักเคลื่อนไหว
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวัย 16 ปีจากสวีเดน 
และกลุ่มของเด็กนักเรียน “ขบวนการวันศุกร์เพื่ออนาคต” 
(Fridays for Future movement) ได้รับรางวัล “Ambas-
sador of Conscience Awards“ จากแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาลงมือ
ท�าเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก โดยพิธีมอบรางวัลจะ 
มีขึ้นในวันที่ 16 กันยายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเกรตากล่าวหลงัจากได้รบัรางวลันีว่้า “นบัเป็นเกียรต ิ
อย่างสูงที่ได้รับรางวัล Ambassador of Conscience 
award ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ในนามของ
ขบวนการวันศุกร์เพ่ืออนาคต ฉันไม่ถือเป็นรางวัลส่วนตัว 
แต่เป็นรางวัลส�าหรับทุกคน เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ได้ทราบ
ว่าเราได้รับการยกย่องเช่นนี้ และได้ทราบว่าเราก�าลังต่อสู้
เพื่อบางสิ่งซึ่งก�าลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก”

“ขบวนการวันศุกร์เพ่ืออนาคต” เร่ิมขึ้นจากการที ่
เกรตาโดดเรียนทุกวันศุกร์ไปนั่งประท้วงหน้ารัฐสภาสวีเดน 
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดนด�าเนินการอย่างจริงจังเพื่อ
รับมือกับวิกฤติโลกร้อน ซึ่งความพยายามของเธอได้กลาย
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเคลื่อนไหวระดับโลก โดยมีผู้คน
วัยหนุ่มสาวเข้าร่วมการเคลื่อนไหวนี้มากกว่า 1 ล้านคน และ
ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

“สิทธิมนุษยชนและวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่อง
ท่ีเกี่ยวข้องกัน เราไม่สามารถแก้ปัญหาหน่ึงโดยไม่แก้อีก
ปัญหาได้ ภาวะโลกร้อนย่อมส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถ
ปลูกพืชผล ท�าให้เกิดภัยคุกคามต่อบ้านเรือนของพวก
เขา และสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน รัฐบาลมีหน้าท่ี
คุ้มครองเรา แต่เหตุใดพวกเขาจึงนิ่งเฉยไม่หาทางหยุดยั้ง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีก�าลังท�าลายชีวิตเรา” 
เกรตากล่าว

คูมี นายดู เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลเผย
ว่า รางวัล Ambassador of Conscience Award ถือเป็น
รางวัลเกียรติยศสูงสุดของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  
เพื่อยกย่องบุคคลซึ่งแสดงความเป็นผู้น�าและความกล้าหาญ 
อย่างโดดเด่น ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และเป็นแรง
บันดาลใจให้กับผู้อื่น โดยกล่าวถึงเหตุผลที่ปีนี้แอมเนสตี้ได้
มอบรางวัลนี้ให้กับเกรตา ทุนเบิร์ก และขบวนการวันศุกร์
เพื่ออนาคต ที่เคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศว่า 

“เรามักบอกว่าเยาวชนจะเป็นผู้น�าของวันพรุ่งนี้ ผมยินดี
มากที่เกรตา ทุนเบิร์กและนักกิจกรรมของขบวนการวันศุกร์
เพื่ออนาคตเพิกเฉยต่อค�าพูดนั้น เพราะถ้าพวกเขารอจนถึง
พรุ่งนี้ อาจไม่มีอนาคตเหลือส�าหรับเราทุกคนอีก พวกเขา
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถท�าหน้าที่เป็นผู้น�าได้ ถึง
เวลาที่ผู้ใหญ่จะต้องเดินตามเด็กๆ เหล่านี้”



รางวัล Ambassador of Conscience Award ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อยกย่องบุคคล
หรือกลุ่มคนที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุดมการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนโดยผ่านการใช้ชีวิตและการ
ด�าเนินงานของตน การเผชิญหน้ากับความอยุติธรรม ตลอดจนใช้ความสามารถที่มีอยู่เป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหันมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มากขึ้น

รางวัลนี้จัดท�าขึ้นจากแรงบันดาลใจเนื่องจากบทกวี “From the Republic of  
Conscience” ซึ่งเชมัส ฮีนนี (Seamus Heaney) กวีชาวไอร์แลนด์ผู้ล่วงลับไปแล้วประพันธ์
ให้กับแอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้ประกอบด้วย เนลสัน แมนเดลา 
มาลาลา ยูซาฟไซ  แฮร์รี เบลาฟอนเต้  อ้าย เว่ย เว่ย  กลุ่มเยาวชนแห่งแอฟริกาตะวันตก
และแอฟริกากลาง  ขบวนการ Angélique Kidjo ของชนพื้นเมืองในแคนาดา  เอลิเซีย คีย ์
และโคลิน เคเปอร์นิก

AMBASSADOR OF CONSCIENCE AWARD
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ฉลอง 58 ปีแอมเนสต้ี
กับแรงบันดาลใจเพ่ือสิทธมินุษยชน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา แอมเนสตี้ ประเทศไทย
ได้เชิญชวนสมาชิกและผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนมาร่วมเฉลิมฉลองการยืนหยัดท�างานด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่าง
ยาวนาน โดยแม้ว่าโลกของเราทุกวันนี้มีความรุนแรง ความอยุติธรรม และการเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน 
แต่แอมเนสต้ียังคงมุ่งมั่นท�างานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วโลก ในวันงานได้เชิญ
แขกพิเศษมาร่วมแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจในการท�างานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นจริงใน 
สังคมไทย
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รศ.ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์ประจ�า
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“หากจะเกิดการเปล่ียนแปลง คนในยุคสมัยน้ี
น่าฝากความหวังไว้มากที่สุด เนื่องจากคนรุ่นผม
นั้นอาจมีความไม่ประสีประสา (ignorant) จาก
การที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายพอ 
มาคิดวิเคราะห์ได้ แม้กระทั่งตัวเองก็เคยหลงเชื่อ
กับข้ออ้างต่างๆ ในการยึดอ�านาจ จนกระทั่งเริ่ม
มีอินเทอร์เน็ตจึงเห็นความเปลี่ยนแปลง”

โทชิ คาซามะ ช่างภาพผู้ใช้ภาพถ่าย
รณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลก 
เขาเคยถูกท�าร้าย จนสลบไป 5 วัน ท�าให้
สมองซีกขวา เสียหายและหูข้างขวา 
ใช้การไม่ได้ แต่เขาก็เชื่อว่าการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมโดยใช้หลักการ 
ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่ทางออก

“พวกเรามีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เพ่ืออนาคตที่ดีข้ึนของสังคม  
ในฐานะคนรุ่นใหม่ความท้าท้ายตรงนี้ถือว่ายากมาก ผู้น�ารุ่นเก่าในโลกนี ้
ไม่ได้ค�านึงถึงอนาคตของส่วนรวม ในเวลานี้เราทุกคนจึงมีจ�าเป็นอย่าง
มากในการรวมกันเป็นหนึ่ง ท�างานร่วมกัน และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อ
ท�าให้ความท้าทายมีอยู่ตรงนี้ง่ายขึ้นหรือคุ้มค่าที่จะร่วมกันต่อสู้ ผม
ภูมิใจในสิ่งที่แอมเนสตี้ก�าลังท�าอยู่ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่ยืนหยัด
ท�างานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกมาถึง 58 ปีและขอบคุณที่ให้ผม 
‘ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง’ ในค�่าคืนนี้”

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมาย
ประชาชน (iLaw) 

“งานสิทธิมนุษยชนต้องหวังความเปลี่ยนแปลงทีละก้าว ไม่ใช่การ
เปลี่ยนจากด�าเป็นขาวในทันที และไม่มีอะไรที่ลงมือท�าเพียงนิดเดียวแล้ว
เกิดความเปลี่ยนแปลงเลย...เราต้องเตรียมตัวรับงานหนัก ถ้าอยาก
จะท�าอะไรให้เกิดผลอะไร ต้องเตรียมตัวท�าเยอะ ต้องหวังผลน้อย แล้ว
ลงมือท�าเลย หาความรู้ หาข้อเท็จจริง สื่อสาร มันเป็นสิ่งที่ท�าได้ทั้งนั้น 
มีผลทั้งนั้น แต่มันไม่ใช่ท�าน้อยๆ 
มันต้องท�าเยอะๆ หน่อย”
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อังคณา นีละไพจิตร นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์เพื่อยุติการอุ้มหาย
ในประเทศไทย และภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชนผู้ถูกอุ้มหายเมื่อปี 2547

“สิ่งที่ภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตก็คือได้รับการ
เรียกว่า ‘ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน’ ค�านี ้
เป็นการยืนยันว่าเราท�าอะไรมาบ้าง ท�าเพื่อใคร 
และเราอยากเห็นการเปล่ียนแปลงอะไร และ
อยากให้ช่วยกันสนับสนุนเสียงของนักปกป้อง
สิทธิ เพราะถ้าหลายคนมาช่วยกันเสียงเหล่านั้น
จะดังขึ้น ดังไปถึงหูของผู้มีอ�านาจ ดังไปถึงหูของ
ผู้ละเมิด แม้อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
ในวันหรือสองวัน แต่จะท�าให้เกิดผลกระทบอย่าง 
ยิ่งใหญ่ขึ้นตามมาได้”

แอมเนสตี้เป็นองค์กรที ่
มีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ เป็น 
องค์กรสิทธิมนุษยชนที่
มองเห็นด้านดีของมนุษย์ 
อยู ่เสมอ แม้ว่ามนุษย์ 
คนนั้นจะเป็นผู้กระท�าผิด 
กต็าม แอมเนสตีจ้งึรณรงค์ 
ให ้ยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตเพื่อที่จะให ้ โอกาส
คนได้กลับตัวเป ็นคนดี 
เพ่ือที่จะให้มีการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

– อังคณา นีละไพจิตร
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ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี  ผู้ประสานงาน
ชั่วคราวเครือข่ายคนรุ่นใหม่และนักกิจกรรม
ขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

“ส�าหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็น
องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชน 
องค์กรแรกๆ ที่ผมคิดถึง ถ้าหากเรามีรัฐท่ี 
เป็นประชาธิปไตย แอมเนสตี้จะไม่ระคายเคือง 
รัฐรัฐนั้น แต่จะเป็นองค์กรท่ีสนับสนุนรัฐ 
รัฐนั้น แต่การที่แอมเนสตี้ถูกมองว่าระคาย
เคือง แสดงว่ารัฐนั้นไม่เปิดกว้าง ไม่เป็น
ประชาธิปไตยและไม่เคารพในสิทธิมนุษยชน 
ดังนั้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนจะลงหลักปักฐานได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีทั้งรัฐและภาคประชาสังคมสนับสนุนด้วย”

ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพ่ือสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
และสิทธิของพนักงานบริการ (sex workers)

“ดิฉันอยากจะบอกว่าการท่ีพูดถึงเรื่อง
สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเด็นเนี่ย ไม่จ�าเป็น
ต้องให้คนที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเจ้าของประเด็น 
ออกมาพูดเท่านั้น แต่เราต้องรณรงค์ให้คน
ทุกคนในสังคมสามารถพูดแทนคนที่ถูก
ละเมิดสิทธิได้ ดิฉันอยากจะบอกว่าเวลาพูดถึง 
สิทธิของผู้ที่มีความหลากลายทางเพศ ไม่ได ้

หมายความว่าดิฉันพูดถึงสิทธิของตัวเองเท่านั้น แต่ฉันพูดถึงสิทธิ 
มนุษยชนทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้ เฉกเช่นเดียวกันเวลาเราพูดถึงสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย เราไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้ที ่
มีความหลากหลายทางเพศและสิทธิของพนักงานบริการ (sex workers) 
ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ดิฉันสู้เพื่อสิทธิสิทธิของผู้ท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศและสิทธิของพนักงานบริการ (sex workers) ทั่วทั้งโลกด้วย”

สิรินทร์ มุ่งเจริญ รองประธาน
สภานิสิตจุฬาฯ สมาชิกของ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย 

“เราต้องเชื่อก่อนว่าการ
เปลี่ยนแปลงมันมาจากคน
ธรรมดา คนตัวเล็กๆ แบบ
เรา ถ้าเราเชือ่แบบนัน้แล้วเรา
พยายามท�าการเปลี่ยนแปลง
ให้ได้ด้วยตัวเราเอง เราช่วย
กัน ก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นได้”



สแกน
เพื่ออ่าน
ฉบับเต็ม 

แอมเนสตี้ ประเทศไทยได้มีโอกาสลง 
พื้นที่พูดคุยกับนัสริน แม่เล้ียงเด่ียวผู้ล้ีภัย 
จากประเทศโซมาเลียวัย 43 ปี ที่พาลูก 6 คน  
หนีอันตรายจากบ้านเกิดเมืองนอน เพ่ือ
แสวงหาชีวิตที่ม่ันคงและเป็นอิสระ โดยไม่
สามารถพาสามีที่ถูกครอบครัวท�าร้ายจน
เป็นอัมพาตออกมาด้วยกันได้ จนถึงตอนนี้ 
เธอก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไร

นัสรินเป็นชาวโซมาเลียโดยก�าเนิด เธอ
ไม่มีพ่อแม่ อาศัยอยู่กับยายในชนบทอัน 
ห่างไกล ต่อมายายของเธอถกูฆ่าโดยคนจาก 
เผ่าอื่น ตอนนั้นเธอยังเด็ก คนพวกนั้นจึงพา
เธอไปอยู่ที่บ้านของพวกเขาในฐานะคนรับใช้ 
ต่อมาเธอได้รู้จักกับสามี ทั้งสองชอบพอกัน 
แต่ครอบครัวของเขาไม่เห็นด้วย เพราะเธอ
เป็นแค่คนรับใช้ ไม่มีหวันอนปลายเท้า ทัง้สอง
จึงหนีตามกันไปอยู่ที่ที่ไกลจากครอบครัว
ของเขา แล้วก็แต่งงานกันจนเธอต้ังท้องลูก
คนแรก

ทั้งคู่ถูกครอบครัวสามีตามรังควานจน
ท�าให้เธอต้องสูญเสียลูกคนแรก จึงตัดสินใจ 

เสียงสะท้อนจาก
แม่ผู้ล้ีภัย
ชาวโซมาเลีย

หนีไปประเทศซาอุดีอาระเบีย พวกเขาได้งาน 
ท�า และให้ก�าเนดิลกูชายอกี 1 คน และลกูสาว 
อีก 5 คน นั่นคือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของเธอและ
ครอบครัว จนกระท่ังรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย
ส่งตัวครอบครัวของเธอกลับโซมาเลีย นั่น
กลายเป็นฝันร้ายที่สุดของเธอเช่นกัน เมื่อ
ญาติพี่น้องของสามีตามมาข่มขู ่คุกคาม
ครอบครัวของเธออีกคร้ัง จนสามีถูกพี่ชาย
ยิงจนเป็นอัมพาต 

“เหตุเพราะว่าเขาแต่งงานกับคนนอกเผ่า 
เผ่าของฉันเป็นศัตรูกับเผ่าของสามีโดยตรง 
ดังน้ัน ครอบครัวของเขาจึงไม่ยอมให้ส่วน
แบ่งมรดกใดๆ แก่เขา และเพราะว่าฉันเป็น
คนที่ท�าลายศักดิ์ศรีของเผ่าสามี และยังให้
ก�าเนิดลูกสาวถึง 5 คน แทนที่จะเป็นลูกชาย”

ตามความเชื่อของชาวโซมาเลีย หาก 
แม่ให้ก�าเนิดลูกสาวหลายคน ลูกสาวมักจะ 
น�าความเสื่อมเสียมาให้ครอบครัว เช่น การ
หนีตามผู้ชาย ท�าให้คนติฉินนินทา ดังนั้น 
คนส่วนใหญ่จึงชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็ก 
ผู้หญิง นอกจากนี้ ในโซมาเลียมีเด็กผู้หญิง 
ที่ถูกละเมิดสิทธิเป็นจ�านวนมาก ทั้งถูกขังไว้
ในบ้าน และไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าสิ่งต่างๆ 
อย่างเป็นอิสระ เพราะจะท�าให้ชื่อเสียงของ
ครอบครัวเสียหาย ในขณะที่เด็กผู ้ชาย
สามารถท�าสิ่งต่างๆ ได้ตามใจ

นัสรินทนอยู่กับการข่มขู ่คุกคามนาน  
4 เดือน ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจพาลูก 6 คน 
หนีมาอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย
ของลูกๆ และตัวเธอเอง ส่วนสามีนั้น เธอไม่รู้
เลยว่าขณะนี้เขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร

“ฉันไม่อยากให้ลูกสาวของฉันต้องเจ็บตัว 
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี เพราะคนพวกนั้น 
คอยขู่ว่าจะรังแกลูกสาวฉัน และฉันก็ท�าให้
ครอบครัวเขาต้องอับอาย เพราะฉันมีลูกสาว

หลายคน แต่มีลูกชายคนเดียว คนพวกนั้น
บอกว่าจะเผาบ้านของฉันและท�าร้ายลูกสาว
ของฉัน เพราะเด็กๆ ท�าให้เขาอับอาย ฉัน
ก็เลยต้องพาลูกๆ หนีออกมา เพ่ือความ
ปลอดภัยของลูก”

ขณะนี้ 7 คนแม่ลูก ได้รับสถานะผู้ลี้ภัย
เรียบร้อยแล้ว รอการส่งตัวไปยังประเทศ
ที่สาม ซึ่งนัสรินกล่าวว่าเธออยากอยู่ใน
ประเทศที่เธอและครอบครัวมีอิสรภาพใน
การท�าสิ่งต่างๆ และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือ เธอ
อยากให้ลูกๆ ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีการ
ศึกษาที่ดี และมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์ใน
อนาคต

“ใครๆ อาจจะมองว่าพวกเราเป็นแค ่
ผู้ลี้ภัย แต่เราก็ยังมีความทะเยอทะยาน มี
ความฝัน และเราเชื่อว่าพรุ ่งนี้เราจะได  ้
เดินทางไปสู่ที่ที่ดีกว่า และหากเราขยัน เราก็
จะประสบความส�าเร็จสักวัน ฉันเชื่อว่าสักวัน
เรื่องร้ายๆ จะผ่านพ้นไปจากชีวิตของฉันและ
ลูกๆ ฉันอยากเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุข 
มีการศึกษา มีชีวิตที่ดี และมีชีวิตครอบครัว 
ที่ดี ชีวิตที่ประสบความส�าเร็จของลูกๆ เป็น
ส่ิงเดียวที่ฉันอยากจะเห็น” นัสรินกล่าว 
ทิ้งท้าย



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



แอมเนสต้ี
อินเตอรเ์นชั่นแนล
คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลาย
สาขาอาชีพ ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความ 
อยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนที ่
เกิดข้ึนไม่ว่าในที่ใดของโลก และลุกขึ้นมา
ปฏิบัติการในแนวทางที่แต่ละคนถนัดในการ 
รณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเคารพ ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 
สันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก
และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  
แอมเนสตี้เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการ
รณรงค์ปลดปล่อย “นักโทษทางความคิด” 
มีจดหมายนับแสนฉบับจากคนทั่วโลกส่ง 
มาถึงรัฐบาลไทยและส�านักราชเลขาธิการ
เพ่ือเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาและ
ประชาชนที่ถูกจับกุมในเหตุการณ์ดังกล่าว 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 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


