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เ์พือ่รำ ลกึถึงนักปกป้องสทิธมินษุยชน

“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 

คือคนที่ลงมือทำ�เพื่อ

ปกป้องและส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนโดย 

ไม่ใช้คว�มเกลียดชัง  

ก�รเลือกปฏิบัติ 

หรือคว�มรุนแรง 

นั กปกป้ อ งสิ ท ธิ

มนุษยชนเป็นใครก็ได้ 

ตั้งแต่นักข่�ว ทน�ยคว�ม 

อ�จ�รย์ นักกิจกรรม ผู้นำ�ชุมชน  

ผู้เปิดโปงก�รละเมิดสิทธิ ไปจนถึงช�วไร่ช�วน�และคน

ธรรมด�ท่ัวไปท่ีกล้�ออกม�ทำ�เพื่อสิทธิมนุษยชนของคน

ส่วนรวม

นั กปกป้อง สิทธิ มนุษยชน 

หล�ยคนถูกตร�หน้�ว่�

เป็นพวกทำ�ล�ยช�ติ เป็น

ท�สต่�งช�ติ ไปจนถึง

พวกก่อก�รร้�ยและ

อ�ชญ�กร พวกเข�ถูก

ป้�ยสีให้ดูเหมือนเป็น

ภัยคุกค�มต่อคว�มมั่นคง  

ก�รพัฒน� และคว�มดีง�ม

ของสังคม โดยก�รป้�ยสีเหล่�นี้มัก

ม�จ�กผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องผลประโยชน์และ

อำ�น�จของตัวเอง

จริงๆ แล้วนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือคนที่ทำ�ง�นหนัก

เพื่อผลประโยชน์ของประเทศช�ติ เพร�ะสิทธิมนุษยชนเป็น

ของทุกคนในสังคม ก�รทำ�ง�นเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงเป็นก�ร

อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและช่วยพัฒน�สังคมให้สังคมดีขึ้นอย่�ง

ยั่งยืน

ในปี 2541 “ปฏิญญ�ว่�ด้วยก�รคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชน” ได้ถือกำ�เนิดขึ้น โดยเป็นก�รยอมรับว่�นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนคือคนท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนและช่วยให้สังคมดีขึ้นโดยรัฐบ�ลประเทศต่�งๆ  

มีหน้�ท่ีปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริม 

ให้พวกเข�ทำ�ง�นได้โดย 

ไม่ต้องหว�ดกลัวกับก�ร

คุกค�มรูปแบบต่�งๆ

แต่ทุกวันนี้ประเทศ

ต่�งๆ ดูเหมือนจะ

ไม่สนใจต่อเน้ือห�

ในปฏิญญ�ดังกล่�ว

กันเท่�ไร เห็นได้จ�ก

ก�รคุกค�มนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนที่ เกิ ด ข้ึน

อย่�งต่อเนื่องทั่วทุกมุมโลก

เมื่อเดือน พ.ย. 2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ

องค์กรด้�นสิทธิมนุษยชนท่ัวโลกเปิดตัวเว็บไซต์ www.hrd 
memorial.org เพื่อรำ�ลึกถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูก

สังห�รจ�กก�รเคลื่อนไหวอย่�งสันติ เว็บไซต์ดังกล่�วบันทึก

ข้อมูลของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนม�กกว่� 3,500 คนทั่วโลก

ตั้งแต่ปี 2541

ก�รสังห�รนักปกป้องสิทธิ

ม นุ ษ ย ช น ห ล � ย ค ร้ั ง

มี ห น่ ว ย ง �น รั ฐ อยู่

เบื้องหลัง แต่ที่น่� 

ตกใจคือแทบไม่มี

ผู้ เกี่ยวข้องคนใด

ถูกนำ�ตัวม�เข้�สู่  

กระบวนก�รยุติธรรม 
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HUMAN RIGHTS ISSUE

“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ทั่วโลกกำ ลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การออกมาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการละเมิด 
สิทธิและความไม่เป็นธรรมทำ ให้พวกเขาตกเป็นเป้าการโจมตีจากผู้ที่เสียผลประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในรูปแบบการคุกคาม ข่มขู่  
ใส่ร้ายป้ายสี ไปจนถึงการควบคุมตัวโดยพลการ และที่แย่ไปกว่านั้น หลายคนยังถูกสังหารเพียงเพราะการยืนหยัดในสิทธิมนุษยชนด้วย
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดตัวแคมเปญ ”กล้า” หรือ “BRAVE” เพื่อผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกมีมาตรการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนทั่วไปหันมาสนับสนุนงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น

ภาพประกอบ: นริศรา สายสงวนสัตย์

สิทธิมนุษยชนตกอยู่ในอันตราย



“เชลซี แมนนิง” ฮีโร่ผู้เปิดโปงข้อมูลหลักฐ�นที่เกี่ยวกับก�ร

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพสหรัฐฯ ได้รับอิสรภ�พแล้ว

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภ�คมที่ผ่�นม� หลังจ�กถูกจำ�คุกม�น�น  

7 ปีจ�กโทษทั้งหมด 35 ปีในข้อห�เปิดเผยคว�มลับท�งร�ชก�ร 

เชลซีเป็นอดีตทห�รสหรัฐฯ ในอิรัก เธอเปิดโปงข้อมูล

จำ�นวนม�ก หนึ่งในนั้นคือวิดีโอบันทึกเหตุก�รณ์ที่ทห�รสหรัฐฯ  

กำ�ลังกร�ดยิงพลเรือนที่ไม่มีอ�วุธในตะวันออกกล�ง ที่น่�เศร้� 

ก็คือจนถึงตอนนี้ยังไม่มีก�รนำ�ตัวทห�รที่เกี่ยวข้องเข้�สู่

กระบวนก�รยุติธรรมเลยแม้แต่คนเดียว

ขณะอยู่ในคุก เชลซีได้รับอนุญ�ตให้เข้�สู่กระบวนก�ร

แปลงเพศ แต่ก็มีร�ยง�นว่� หลังจ�กก�รแปลงเพศแล้ว เธอ

ต้องประสบคว�มย�กลำ�บ�กอย่�งม�กจนพย�ย�มฆ่�ตัวต�ย

หล�ยครั้ง จนกระทั่งได้รับก�รลดโทษเกือบทั้งหมดเมื่อเดือน

มกร�คม 2560

เชลซีเป็นหนึ่งในเคสของ Write for Rights ปี 2557 ของ

แอมเนสตี้ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงแอมเนสต้ีประเทศไทยด้วย มีคน

ร่วมเขียนจดหม�ย โปสก�ร์ด ลงชื่อ ระดมทุน และจัดกิจกรรม

สนับสนุนเธอกว่� 250,000 ครั้งทั่วโลกส่งผลให้เธอได้รับก�ร

ปล่อยตัวในที่สุด

HUMAN RIGHTS
MOVIE

Spotlight ผลง�นก�รกำ�กับของทอม แมคค�ร์ธี สร้�ง

จ�กเรื่องจริงที่เกิดในมลรัฐแมสซ�ชูเซตส์ของสหรัฐฯ หนัง

เล่�ถึงเรื่องร�วของทีมนักข่�วที่พย�ย�มเปิดโปงก�รล่วง

ละเมิดท�งเพศเด็กช�ยโดยบ�ทหลวงรูปหนึ่ง ยิ่งทีมง�น

สืบสวนลึกลงไปเท่�ไหร่ พวกเข�ก็ยิ่งค้นพบว่�เรื่องร�ว

อันอื้อฉ�วนี้มีคว�มซับซ้อนและถูกว�งแผนไว้อย่�งเป็น

ระบบจนน่�ตกใจ หนังเรื่องนี้ตีแผ่ด้�นมืดของศ�สน�และ

สะท้อนคว�มกล้�ห�ญของคนทำ�สื่อ 

ดูแล้วคุณจะรู้คว�มหม�ยของประโยคเด็ดในหนังที่

ว่� “เมื่อมีใครจุดไฟขึ้นม�ท่�มกล�งคว�มมืด ทุกคนก็จะ

มัวแต่สนใจแสงสว่�งนั้นจนมันมอดดับไป โดยไม่ได้สนใจ

บริบทอื่นเลย”*
ข้อมูลจาก Movie.sanook.com

Human Rights Defender
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

WORD OF THE DAY

คนที่ลงมือทำ� เพื่อปกป้องและส่ง เสริมสิทธิ  

มนุษยชนโดยไม่ใช้คว�มเกลียดชัง ก�รเลือกปฏิบัติ 

หรือคว�มรุนแรง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นใคร

ก็ได้ ตั้งแต่นักข่�ว ทน�ยคว�ม อ�จ�รย์ นักกิจกรรม 

ผู้นำ�ชุมชน ไปจนถึงช�วไร่ช�วน�และคนธรรมด�ทั่วไป

ที่กล้�ออกม�ทำ�เพื่อส่วนรวม

HUMAN RIGHTS
CHANGE

“เชลซี แมนนิง”
ได้รับอิสรภาพแล้ว

SPOTLIGHT



นกัสทิธมินษุยชนทั่วโลก
ที่น่าจับตามองในปีนี้

ซาคริส คูพิลา

ดร.มูดาวี อิบราฮิม อดัม

นักปกป้องสิทธิคนข้ามเพศ

นักปกป้องสิทธิ
ผู้เปิดโปงความอยุติธรรม

ดร.มูด�วีเป็นอ�จ�รย์ที่มห�วิทย�ลัยผู้ก่อตั้งองค์กร

พัฒน�สังคมซูด�น (SUDO) ซึ่งให้คว�มช่วยเหลือท�ง 

มนุษยธรรมและก�รพัฒน�ในพื้นที่ขัดแย้ง ดร.มูด�วี

พย�ย�มเผยแพร่ข้อมูลก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนต่�งๆ ที่

เกิดขึ้นในประเทศ จนทำ�ให้ตัวเข�เองถูกจับและคุมขังโดยที่ไม่มีก�รตั้งข้อห�หรือก�รพิจ�รณ�คดี

ใดๆ ในระหว่�งที่ถูกคุมขัง เข�ถูกใส่กุญแจมือ ล่�มโซ่ และถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย หนำ�ซ้ำ�ยังถูกปฏิเสธ

ไม่ให้พบกับทน�ยและแพทย์ด้วยขณะที่เพื่อนร่วมง�นของเข�ก็ถูกคุกค�มจ�กท�งก�รด้วยเช่นกัน

กฎหม�ยได้ ซ�คริสเป็นนักศึกษ�แพทย์และช�ยข้�มเพศที่ถูกท�งก�รปฏิเสธไม่ให้

เปลี่ยนเพศท�งกฎหม�ย เนื่องจ�กเข� 

ไม่ต้องก�รทำ�หมัน นั่นเป็นจุดเริ่มต้นให้

เข�ออกม�ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของคน

ข้�มเพศอย่�งจริงจัง เข�ทำ�ง�นให้คว�มรู ้

แก่กลุ่มผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ทั่วฟินแลนด์ ก�รทำ�ง�นอย่�งสันติของ 

ซ�คริสทำ�ให้ เข�ถูกคุกค�มและข่มขู่

ม�กม�ย จนทำ�ให้เข�ต้องพักก�รเรียน

น�นเวล�หนึ่งปี

เป็นเวล�เกือบ 10 ปีแล้วที่เทพ วันนี และสม�ชิกชุมชนริมทะเลส�บบึงกอก

ในกรุงพนมเปญพ�กันเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่อยู่อ�ศัย เทพทำ�ง�นสนับสนุน

นักกิจกรรมในชุมชนต่�งๆ ที่อ�จถูกไล่ที่ เธอกล�ยเป็นสัญลักษณ์ของก�ร

เคลื่อนไหวอย่�งสันติในกัมพูช� แต่ในขณะเดียวกัน เธอก็ถูกปองร้�ยจ�ก 

ผู้มีอิทธิพลและต้องเผชิญกับก�รคุกค�ม ทำ�ร้�ย จับกุม และคุมขังโดยพลก�ร

เพียงเพร�ะเธอใช้เสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุมอย่�งสงบ

แอมเนสตี้ขอแนะนำ�นักปกป้องสิทธิ

มนุษยชนผู้กล้�หกคนที่น่�จับต�มอง

และต้องก�รแรงสนับสนุนจ�กคุณใน

ปีนี้

กล้�ที่จะเป็นตัวเอง

กล้�ที่จะเปิดโปงก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชน

กฎหม�ยฟินแลนด์กำ�หนดให้คน

ข้�มเพศต้องถูกวินิจฉัยว่�มีคว�ม

ผิดปกติท�งจิตและทำ�หมันก่อน

จึงจะส�ม�รถเปลี่ยนเพศต�ม



โรดรีโก้เป็นสม�ชิกและโฆษกของกลุ่ม

นักกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อมใน

ชิลีซึ่งพย�ย�มเปิดโปงนักก�ร

เมืองและบริษัทต่�งๆ ที่ใช้

อิทธิพลละเมิดสิทธิก�รเข้�ถึง

แหล่งน้ำ�ของช�วบ้�นในเขตชนบท โรดรีโก้วิจ�รณ์

นักก�รเมืองและบริษัทเหล่�นั้นอย่�งเปิดเผย ส่งผล 

ให้เข�ถูกดำ�เนินคดีและถูกคุกค�มในรูปแบบต่�งๆ 

อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะเมื่อเดือนมีน�คม 2558  

โรดรีโก้และเพื่อนของเข�ถูกลอบทำ�ร้�ยจนบ�ดเจ็บ 

และยังไม่มีก�รจับกุมผู้ก่อเหตุแต่อย่�งใด

เพื่อสิทธิสตรีทำ � ให้ เธอถูก

โจมตีหล�ยครั้งทั้งจ�กท�งก�ร

และสื่ออียิปต์ ปัจจุบัน เธอ

ถูกรัฐบ�ลฟ้องและถูกจำ�กัด 

เสรีภ�พในก�รเดินท�ง รวมทั้ง 

ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวด้วย 

โดยห�กถูกตัดสินว่�มีคว�มผิด 

จริง เธออ�จได้รับโทษจำ�คุก

สูงสุดถึง 15 ปี

ศิริกาญจน์ เจริญศิริ (จูน)

อัซซา โซลีมาน

เทพ วันนี
โรดรีโก้ มุนดากา

นักปกป้องสิทธิสตรี

ทนายความนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน

นักปกป้องสิทธิ
ในที่อยู่อาศัย

นักปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม

ทน�ยคว�มสิทธิมนุษยชนช�วไทยที่ให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ย

แก่ลูกคว�มที่ถูกดำ�เนินคดีจ�กก�รใช้สิทธิมนุษยชนอย่�งสันติ  

ก�รรับเป็นทน�ยคว�มให้กับกลุ่มนักกิจกรรมที่เห็นต่�งจ�กท�งก�ร

ส่งผลให้ตัวเธอเองก็ถูกกล่�วห�ในคดีอ�ญ�ด้วยเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจ�กจะจำ�กัดก�ร 

ทำ�หน้�ที่ทน�ยคว�มอย่�งเต็มที่ของเธอแล้ว ยังกระตุ้นบรรย�ก�ศแห่งคว�มหว�ดกลัวต่อ 

ก�รเคลื่อนไหวด้�นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยรวมด้วย

อัซซ�เป็นทน�ย 

คว�ม นักปกป้อง

สิทธิสตรี ตลอดจน 

เป็นผู้ ร่ วมก่อตั้ ง

ศูนย์คุ้มครองเหยื่อ

จ�กก�รทรม�น

และก�รควบคุมตัว 

โดยพลก�รและ

องค์กรทน�ยคว�มเพื่อสันติและคว�มยุติธรรมใน

อียิปต์ นอกจ�กนี้ เธอยังช่วยเหลือและให้ก�รศึกษ�

แก่ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อคว�มรุนแรงด้วย ก�รรณรงค์

เป็นเวล�เกือบ 10 ปีแล้วที่เทพ วันนี และสม�ชิกชุมชนริมทะเลส�บบึงกอก

ในกรุงพนมเปญพ�กันเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่อยู่อ�ศัย เทพทำ�ง�นสนับสนุน

นักกิจกรรมในชุมชนต่�งๆ ที่อ�จถูกไล่ที่ เธอกล�ยเป็นสัญลักษณ์ของก�ร

เคลื่อนไหวอย่�งสันติในกัมพูช� แต่ในขณะเดียวกัน เธอก็ถูกปองร้�ยจ�ก 

ผู้มีอิทธิพลและต้องเผชิญกับก�รคุกค�ม ทำ�ร้�ย จับกุม และคุมขังโดยพลก�ร

เพียงเพร�ะเธอใช้เสรีภ�พในก�รแสดงออกและก�รชุมนุมอย่�งสงบ

กล้�ที่จะทำ�หน้�ที่ของตัวเอง

กล้�ที่จะ

ลุกขึ้นม�ปกป้อง

สิทธิสตรี

กล้�ที่จะสละอิสรภ�พ

เพื่อปกป้องชุมชน

กล้�ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง



เปิดตัว
แคมเปญ

“กล้�” 
เสียงของผู้กล้า

ข้อเรียกร้อง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

เปิดตัวแคมเปญ “กล้า” หรือ 

“BRAVE” เพื่อผลักดันให้รัฐบ�ล

ท่ัวโลกมีม�ตรก�รคุ ้มครองนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่�งจริงจัง 

และเพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้

คนทั่วไปหันม�สนับสนุนง�นของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนม�กขึ้น

ในส่วนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  

เปิดตัวแคมเปญดังกล่�วด้วยก�รสะท้อนคว�มกล้�ผ่�นง�น

ศิลปะกร�ฟฟิตี้ โดยมีก�รพ่นสีกันสดๆ ต่อด้วยก�รพูดคุย

กับศิลปินและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกันไปเมื่อปล�ยเดือน

พฤษภ�คม 2560 ที่ผ่�นม�

“ห�กปร�ศจ�กคว�มกล้�ห�ญของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โลกของ

เร�จะมีคว�มเป็นธรรมและเท่�เทียม

กันน้อยลง วันนี้เร�ขอเรียกร้องให้ 

ทุกคน ไม่เฉพ�ะ

ผู้นำ�โลก ออกม� 

ยืนหยัดเคียงข้�ง 

และร่วมกันปกป้อง 

ผู้กล้�ห�ญเหล่�นี้”

“แสงสว่�งของเปลวเทียนไม่ได้ลุกโชนเพื่อพวกเร� 

แต่เพื่อผู้คนที่เร�ไม่ส�ม�รถช่วยให้เข�ออกม�จ�ก

คุกได้ เพื่อผู้ที่ถูกยิงระหว่�งส่งตัวไปเรือนจำ� เพื่อ 

ผู้ที่ถูกทรม�น เพื่อผู้ที่ถูกลักพ�ตัว เพื่อผู้ที่ ‘ห�ยตัว

ไป’ นั่นคือคว�มหม�ยของเปลวเทียน”

“หยิบหนังสือ

และป�กก�ของ 

พวกเร�ขึ้นม�  

นี่ คืออ�วุธซึ่ ง 

ทรงพลังที่สุด  

เ ด็ ก ห นึ่ ง ค น 

ค รู ห นึ่ ง ค น 

หนังสือหนึ่งเล่ม ป�กก�หนึ่งด้�ม

และก�รศึกษ� ทั้งหมดส�ม�รถ

เปลี่ยนแปลงโลก”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้อง

ให้ประเทศต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

และภ�คประช�สังคม ร่วมกันสร้�งสภ�พ

แวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อก�รทำ�ง�น

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยต้องมีก�ร

ออกและปฏิบัติต�มม�ตรก�รเหล่�นี้อย่�ง

เร่งด่วนเพื่อให้ผู้กล้�ที่ออกม�เคลื่อนไหว

เพื่อยุติคว�มไม่เป็นธรรมในสังคมส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้โดยไม่ถูกโจมตี ข่มขู่ หรือคุกค�ม

ในรูปแบบต่�งๆ 

ซาลิล เช็ตตี้

มาลาลา ยูซาฟไซ

ปีเตอร์ เบเนนสัน

เลขาธิการ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้ก่อตั้งแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

นักกิจกรรม
เพื่อสิทธิในการศึกษา

ของเด็กผู้หญิงทั่วโลก

ศูน
ย์ท

นา
ยค
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ม

เพ
ื่อส

ิทธ
ิมน

ุษย
ชน

©



“ผมเข้�ร่วมก�รรณรงค์ของแอมเนสตี้เพื่อ

สนับสนุนคนที่ต้องทนทุกข์ทรม�นเพียง

เพร�ะทำ�หรือพูดในสิ่งที่รัฐบ�ลของพวกเข�

ไม่อนุญ�ต ในฐ�นะศิลปิน เสรีภ�พในก�ร

แสดงออกเป็นส่วนสำ�คัญในง�นของผม ผมเองรู้ดีว่�มันจะเกิด

อะไรขึ้นบ้�งห�กคุณขัดแย้งกับผู้มีอำ�น�จ ผมรู้ว่�แรงสนับสนุน

จ�กทั่วโลกสำ�คัญแค่ไหนเมื่อรัฐต้องก�รจะปิดป�กคุณ ก�ร

อนุญ�ตให้ผู้คนมีเสรีภ�พในก�รแสดงออกคือเส้นแบ่งระหว่�ง

สังคมสมัยใหม่กับสังคมป่�เถื่อนแบบโบร�ณ”

“ก�รม�เป็นทน�ยคว�ม

สิทธิมนุษยชนยังมีหน้�ที่ต้องปกป้องคว�มบริสุทธิ์ของกระบวนก�ร

ยุติธรรมด้วย ซึ่งก็คือ กระบวนก�รที่เค�รพสิทธิมนุษยชนในทุกๆ ขั้น 

หรือสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรมที่ทุกคนพึ่งมี รวมถึงเจ้�หน้�ที่รัฐ 

ที่ในอน�คตอ�จถูกดำ�เนินคดี ก็ต้องมีทน�ยคว�มที่เป็นอิสระและไม่

ถูกคุกค�มด้วยเช่นกัน”

“ ต ร � บ ใ ด ที่  

คว�มย�กจน 

คว�มอยุติธรรม  

แ ล ะ ค ว � ม

ไม่ เท่ � เที ยม 

กันทุกประเภท

ยังไม่หมดไป

จ�กโลกใบนี้ ก็ไม่มีช�วโลก

คนไหนได้อยู่อย่�งสุขสบ�ย

จริงๆ หรอก

อ้าย เว่ยเว่ย

ปีเตอร์ เบเนนสัน

ศิริกาญจน์ (จูน)
เจริญศิริ

เนลสัน แมนเดลา

ศิลปินและนักกิจกรรมชาวจีน

ผู้ก่อตั้งแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

ทนายความและ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้
ผู้ต่อต้านการเหยียดสีผิว

281 คน

22 ประเทศ

63 ประเทศ

68 ประเทศ

94 ประเทศ

HUMAN RIGHTS
FACT

จำ�นวนนักปกป้องสิทธ ิ

ที่ถูกสังห�ร*

สังห�รบุคคลที่ออกม�

เรียกร้องสิทธิมนุษยชน

อย่�งสันติ

สร้�งข่�วเท็จทำ�ล�ย 

ภ�พลักษณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน

จับกุมหรือควบคุมตัว 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ที่เคลื่อนไหวอย่�งสันติ

คุกค�มหรือโจมตี

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ศูน
ย์ท

นา
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ปี 2559

*ข้อมูลจ�ก Front Line Defender

ข้อมูลจ�ก Protection International (PI) ม.ค. 2560

ในรอบ 20 ปี ที่ผ่�นม� มีนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนถูกสังห�รและถูกบังคับให้

สูญห�ยท้ังหมด 59 คน 

และในรอบ 35 ปี เกิดก�รบังคับบุคคล

ให้สูญห�ยรวม 90 กรณี โดย 81 

กรณี ในนั้นยังไม่มีคว�มคืบหน้�ใดๆ 

จนถึงปัจจุบัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
เป็นพื้นที่ท่ีมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ถูกสังห�รและบังคับให้สูญห�ยม�กท่ีสุด 

ส� า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย



แอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ดำ�เนิน

ง�นได้ด้วยเงินค่�สม�ชิกและเงินบริจ�คจ�ก 

คนธรรมด�ๆ เช่นคุณ เร�ไม่รับเงินจ�ก 

ภ�ครัฐ กลุ่มก�รเมือง หรือบริษัทเอกชน

ใดๆ สำ�หรับก�รทำ�ง�นรณรงค์เพ่ือสิทธิ

มนุษยชน คว�มเป็นอิสระท�งก�รเงินทำ�ให้

เร�ส�ม�รถคัดค้�น วิพ�กษ์วิจ�รณ์ และ

เรียกร้องได้อย่�งเป็นกล�งและโปร่งใส

ทุกแรงสนับสนุนของคุณสำ�คัญต่อก�ร

ทำ�ง�นของเร�โดยเฉพ�ะง�นด้�นสิทธิ

มนุษยชนศึกษ� ก�รรณรงค์ส�ธ�รณะ และ

ก�รรณรงค์เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบ�ยกับ 

ภ�ครัฐ ก�รร่วมบริจ�คอย่�งต่อเน่ืองของ

คุณช่วยให้สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

พัฒน�ได้อย่�งยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม
donate.amnesty.or.th/th/donate
ขอรับแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่อีเมล
membership@amnesty.or.th 
หรือสมัครออนไลน์ที่
www.amnesty.or.th

HUMAN RIGHTS  GEEK
ช่วยกันปกป้องสิทธิมนุษยชน

รู้จักการทำ งานของแอมเนสตี้ได้ที่

  www.amnesty.or.th
  AmnestyThailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร: 02-939-2534
อีเมล: media@amnesty.or.th

HUMAN RIGHTS  MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นก�รรวมตัว 
ของกลุ่มคนธรรมด�หล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ 
ที่ไม่ส�ม�รถนิ่งเฉยต่อคว�มอยุติธรรม ก�ร 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่�ในที่ใด
ของโลก  และลุกขึ้นม�ปฏิบัติก�รในแนวท�ง 
ที่แต่ละคนถนัดในก�รณรงค์ เพื่อส่งเสริมก�ร 
เค�รพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับร�งวัลโนเบล 
ส�ข�สันติภ�พ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันม ี
สม�ชิกและผู้สนับสนุนกว่� 7 ล้�นคน ใน 150 
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจ�กเหตุก�รณ์ 6 ตุล�คม 2519  แอมเนสต้ี 
เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จ�กก�รรณรงค์ “ปลด- 
ปล่อยนักโทษท�งคว�มคิด” มีจดหม�ยนับแสน 
ฉบับจ�กคนทั่วโลกส่งม�ถึงรัฐบ�ลไทย 
และสำ�นักร�ชเลข�เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว 
นักศึกษ�และประช�ชนที่ถูกจับกุมในเหตุ- 
ก�รณ์ดังกล่�ว ปัจจุบันในประเทศไทยมีสม�ชิก 
กว่� 1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริม 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ และก�รรณรงค์เพ่ือปกป้อง 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่�งกว้�งขว�ง


