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ส�ำหรับผู้สนับสนุนและสมำชิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย



บรรณาธิการบริหาร :
หัวหน้ากองบรรณาธิการ :

กองบรรณาธิการ :

ผู้แปล :
ศิลปกรรม :

นักศึกษาฝึกงาน : 

ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล 
สินีนาฏ เมืองหนู 
ผกามาส ค�าฉ�่า เนาวรัตน์ เสือสอาด ตฤณ ขุมทรัพย์ 
สุธารี วรรณศิริ 
นาเดีย จาเซ็ม อดิศัย แดงเดช ไรอัน เวลเลอร์
ไชยา โคตรศักดี
บูรณิจฉ์  ตันติวุฒิพงศ์  อรรถพล  กาญจนแก้ว

… เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกบังคับให้ขายแรงงาน
... เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ขายประเวณี
... เมื่อชาวพม่า ลาว กัมพูชา กลุ่มหนึ่งถูกนายหน้าจัดหางานหลอกลวงมา 
    บังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส
... เมื่อพี่น้องในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ถูกคุกคามด้วยความรุนแรงอยู่ทุก
    เมื่อเชื่อวัน
... เมื่อชุมชนแห่งหนึ่งถูกนายทุนบุกรุกที่ดินท�ากิน
... หรือเมื่อชุมชนแห่งหนึ่งถูกท�าให้เกิดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ อันเนื่องมาจาก
    ของเสียจากอุตสาหกรรม
      ฯลฯ

... แต่หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ

... กับครอบครัวของคุณ

... หรือกับญาติพี่น้องของคุณ

... รวมทั้งกับชุมชนของคุณ
ความรู้สึกของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ความรู้สึกเหล่านั้นที่คุณสัมผัสได้ 
นั่นคือเหตุผลต่อค�าถามที่ว่า
ท�าไมเรายังคงต้องท�างานปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน!
    

                                                ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
    ผู้อ�านวยการ 
  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

คุณแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่น?
คุณต้องการเห็นประเด็นอะไรใน FREEDOM ฉบับต่อไป?
คุณมีภาพหรือบทความที่ต้องการแบ่งปันให้สมาชิกคนอื่นๆ?
และสุดท้าย, อย่าลืมเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเราที่ 
www.amnesty.or.th 
และเฟสบุ๊คที่ www.facebook.com/AmnestyThailand 

ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาสมาชิกและเครือข่าย 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
90/24 ซอยลาดพร้าว 1, ถนนลาดพร้าว,แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                 
อีเมล์: membership@amnesty.or.th 

 เมื่อคุณอ่าน FREEDOM แมกกาซีนจบแล้ว โปรดส่งต่อให้คนใน
ครอบครัว เพ่ือน ผู้ร่วมงานหรือคนอื่นๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้การท�างาน
ของแอมเนสต้ีและเพ่ือชักชวนให้พวกเขาเข้ามาเป็นอีกคนที่ร่วมเคลื่อนไหวเพ่ือ
ปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ส่งทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณไปที่: 

FREEDOM

“แมกกาซีนเสรีภาพของคุณ”
กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากคุณชอบ 

50 YEARS:CAMPAIGNING 
FOR HUMAN RIGHTS 

WHY OUR WORK ON
HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE!!

I AMNESTY CORNER

SAY IT RIGHTS

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION:

GOOD NEWS 

เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

หลากหลายความคิด หลากหลายความเห็น หลากหลายเหตุผล จากหลากหลาย
ผู้คนที่ยังคงท�างานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน!  

วันเวลาในค่ายบ่มเพาะให้กระหายใคร่รู้และพร้อมปฏิบัติการ “ลางริน” 
อาสาสมัครนักกฏหมายที่รวมตัวกันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มพลังในการเคลื่อนไหวเพ่ือ
ปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน... เพราะ“ใต้ฟ้าผืนนี้ ไม่ได้มีแค่เรา” 

ลายเซ็นต์และจดหมายจากคุณ ท�าให้มีข่าวดี                
“นักกิจกรรมนักศึกษา ยับบาร์ ซาวาลาน ได้รับการปล่อยตัว” 

สนุทรพจน์เพือ่สทิธมินษุยชนโดยกลุม่เยาวชนคนรุน่ใหม่ กลุม่คนทีจ่ะเป็นกระบอกเสยีง
เพื่อความยุติธรรม กลุ่มคนที่มีบทบาทส�าคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

มีอีกหลายๆ วิธีที่คุณสามารถสนับสนุนและเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้อง คุ้มครอง       
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

FREEDOM

FREEDOM

โปรดส่งต่อ: 

INSIDE 
THIS 
FREEDOM

คุณอาจไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องราวเหล่านี้

FREEDOM แมกกาซีนเสรีภาพโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ส�าหรับผู้สนับสนุนและสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
90/24 ซอยลาดพร้าว1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์: 02 513 8745, 513 8754
โทรสาร: 0 2 939 2534
อีเมล์: info@amnesty.or.th
เว็บไซต์: www.amnesty.or.th
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/AmnestyThailand

ขอขอบคุณ 50 ความเห็นที่เรายังเดินหน้าเพื่อสิทธิมนุษยชน 

ภาพและเรื่องใน FREEDOM สงวนสิทธิ์โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย



FREEDOM FREEDOM4 5

50 YEARS CAMPAIGNING FOR HUMAN RIGHTS WHY OUR WORK ON HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE

ความเปลี่ยนแปลงก�าลังจะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ  
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

“50 เหตผุล ทีท่กุคนยงัเดนิหนา้เพือ่สทิธมินษุยชน” 

จีรนุช เปรมชัยพร
ผู้อ�านวยการเว็ปไซต์ประชาไท

สาวิทย์ แก้วหวาน
เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

สมบัติ บุญงามอนงค์ 
แกนน�ากลุ่มวันอาทิตย์สีแดง

ประทับจิต นีละไพจิตร  
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

จิตรา คชเดช  
เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์

ทิชา ณ นคร 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

 ในเดอืนแรกๆ ทีผ่มเข้ามาท�างานเป็นเลขาธกิาร
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  นับเป็นความโชคดี
ของผมที่ได้เดินทางจากเปรู ไปถึงยูกันดา ไปถึง
ประเทศไทย  ได้พบปะนกัต่อสู้เพือ่สทิธมินษุยชน อาสา
สมัคร และเจ้าหน้าที่ของแอมเนสตี้ และมันท�าให้ผม
เข้าใจมากขึ้นถึงความส�าเร็จมากมายของแอมเนสตี้  
ในช่วงระยะเวลาไม่นาน - เวลา 50 ปีเป็นเพียงชั่วพริบ
ตาเดียวเท่านั้นเองจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
 ผมเห็นว่ายังคงมีงานอีกมากมายที่ต้องท�าโดย
เฉพาะอย่างยิ่งงานในระดับโลก อาทิเช่น การรณรงค์
ยตุโิทษประหารชวีติ แม้ว่าในขณะนี ้139 ประเทศจาก 
190 ประเทศทัว่โลกไม่มโีทษประหารชวีติในทางปฏบิตัิ
แล้วก็ตาม การรณรงค์ยุติการกักขังอย่างผิดกฏหมาย
และการกระท�าทรมานซึ่งยังคงมีอยู่จริงและเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ  
 ผมมเีรือ่งเตอืนใจทีเ่จบ็ปวดทีสุ่ดเร่ืองหนึง่ทีเ่กดิข้ึน
ในกรุงกัมปาลา เมืองหลวงของประเทศยูกันดา ที่นั่นผม
ได้พบและพูดคุยกับ เดวิด คาโต้ (David Kato)                     
นักเคลื่อนไหวสิทธิเกย์ในประเทศยูกันดา เขาเล่าให้ผม
ฟังถงึบทบาทส�าคญัของแอมเนสตีใ้นการสนบัสนนุประเดน็
สทิธคิวามหลากหลายทางเพศ (LGBT) และหลงัจากน้ัน
ไม่นานเขาถูกฆ่าตายอย่างทารุณทั้งที่เป็นเวลากลางวัน

 บรบิททีแ่อมเนสตี ้อินเตอรเ์นชัน่แนล จะด�าเนิน
งานในปีต่อๆ ไป จะแตกต่างจาก 50 ปีแรกของเรา
อย่างมาก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็น
ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุในเรือ่งน้ี   ประเทศต่างๆ ท่ีละเมดิสทิธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรงก�าลังจะเกิดการเปล่ียนแปลง
มากขึ้นเรื่อยๆ คนหนุ่มสาวคือแนวหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยใช้สื่อทางสังคมในการรวมตัวกัน
 อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงพลังของความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันใน
ระดับนานาชาติ  มันไม่ได้ทดแทนพลังของกลุ่มราก
หญ้าหรืองานวิจัยคุณภาพสูงที่มีข้อเท็จจริงที่น่าเช่ือ
ถือ หรือบทบาทของสื่อกระแสหลัก แต่มันก็แสดงให้
เห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ที่เราต้องปรับตัว
 แผนงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล          
ในการตอบรบัต่อการเปล่ียนแปลงนีไ้ด้ก้าวหน้าไปมากแล้ว 
เราก�าลังเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองอย่างมีนัย
ส�าคญั ทีจ่ะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงเหล่านี ้โดยการ
ขยับเข้าไปอยู่ใกล้กับสถานการณ์และผู้ทรงสิทธิมาก
ขึ้น แอมเนสตี้จะเพิ่มส�านักงานภูมิภาคซึ่งจะเป็นศูนย์
การท�างานซึง่แต่เดมิมอียูใ่นไม่กีป่ระเทศ โดยในปีนีจ้ะ
เริม่ทีส่องประเทศคอืบราซลิและอนิเดยี และในอกีสอง
ถึงสามปีข้างหน้าจะมีส�านักงานภูมิภาคในอีกกว่า     

10 ประเทศในเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกา
 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่าง
มาก นอกเหนือจากการท�างานให้สอดคล้องกบัประเดน็
ในประเทศมากขึ้นแล้ว  ก้าวย่างนี้จะช่วยให้เรามีแรง
สนับสนุนสาธารณะมากข้ึนอย่างมนัียส�าคญัในประเทศ
ก�าลังพัฒนาทั่วโลก  และจะก้าวไกลต่อไปเพื่อให้  
แอมเนสตี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวระหว่างประเทศอย่าง
แท้จริง
 หากไม่มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการ ความเป็น  
น�้าหนึ่งใจเดียวกันและแรงสนับสนุนจากพวกคุณแล้ว 
แอมเนสตี้คงไม่สามารถท�าในสิง่ทีก่�าลงัท�าในทกุวนันี้
ในเมอืงเบงกาซ ีประเทศลิเบียในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์  
และในประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

 สทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งตัง้แต่เกดิจนถงึตายทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธขิัน้พืน้ฐาน หรอืศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ซึง่เป็นเรือ่ง

ตลอดชวีติ เป็นเรือ่งทัง้ในแง่ส่วนบคุคลทีส่ามารถมสีทิธขิัน้พืน้ฐานของการมคีณุภาพชวีติทีด่ ีและในแง่ของทกุคนทีเ่ป็นการ

ก�าหนดคุณค่า ความส�าคัญของการมีชีวิตอยู่ และพร้อมที่จะปกป้อง รักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน

 เรื่องสิทธิยังมีการละเมิด อย่างเช่น แรงงาน เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม เกิดจากการเอา

รัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ จากนายทุนที่ต้องการแสวงหาผลก�าไร ซึ่งอาจจะมีคนบางส่วนที่ยอมจ�านนต่อสิ่งนั้น อย่าง

เช่น การยอมรับในค่าตอบแทนต่างๆ แต่ก็จะมีคนบางส่วนที่ไม่ยอม และต่อสู้ เรียกร้อง นับวันก็จะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้น ดังนั้น การท�างานเรื่องสิทธิจึงจ�าเป็นต้องท�าอย่างต่อเนื่อง 

 สังคมยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องของความเป็นธรรม อย่างเช่น การกดขี่ การละเมิดสิทธิ ประกอบกับว่าเราก�าลังอยู่

ในช่วงของการปรับตัวของความอยู่รอดในสังคม จึงท�าให้เรื่องสิทธิยังเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษา และชุดความคิดเรื่อง                  

สทิธมินษุยชนยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคม

 เรื่องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคมไทย คือ ยังไม่ได้เป็นที่เข้าใจได้ทั่วไป ไม่สามารถที่จะเน้น

ความคิดเรื่องนี้ได้ในระดับชุมชน หรือทั่วถึงได้ แล้วก็มีเงื่อนไขทางสังคมประเภทความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้น และเรื่องนี้ก็

ไม่ได้รับการแก้ไข จึงท�าให้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการท�างานก็ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญอยู่

 การละเมิดสิทธิเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งผู้ถูกละเมิดสิทธิเองก็ไม่รู้ว่าถูกละเมิดเพราะว่า ประเพณี วัฒนธรรม 

หรอืส่ือต่างๆ ท�าให้เรายอมรบัการกระท�าน้ันไปโดยอัตโนมัต ิส่ิงท่ีน่ากงัวลคอื การละเมดิสทิธโิดยใช้สือ่ ความเชือ่ ประเพณี 

วัฒนธรรม หรือสิ่งต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือ ซึ่งถ้ามีความเข้าใจก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันปกป้องสิทธิ หรือท�าให้คน

เข้าใจว่าการท�าอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

 มนุษย์ทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม และการปกป้องคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือ 

ทกุคนตระหนกัในสทิธขิองคนอืน่ ถ้าเมือ่เราตระหนกัในสทิธขิองคนอืน่กเ็ท่ากบัว่าคนอืน่กต็ระหนกัในสทิธขิองเราเหมอืน

กัน ดังนั้นสิ่งนี้เป็นเหตุผลส�าคัญที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้นควรจะต้องมีองค์กรหรือหน่วยงาน หรือมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน และถ้าสามารถท�าได้

จริงปลายทางของสิทธิมนุษยชนซึ่งคือ “สันติภาพ” ก็คงไม่ไกลเกินจริง

ซาลิล เชตต้ี, เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล / อ้างอิง: จดหมายข่าวเฟลมของเอไอ นิวซีแลนด์

หลากหลายความคิด หลากหลายความเห็น หลากหลายเหตุผล จากหลากหลายผู้คนที่ยังคงท�างานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน! 



FREEDOM FREEDOM6 7

วีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์
ผู้ก่อตั้งและผู้อ�านวยการบริหาร มูลนิธิไทยเพ่ือคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล

เกศริน เตียวสกุล  
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 1  
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วรินทร์ เทียมจรัส   
เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต)/ทนายความอิสระ/นักวิชาการอิสระ

อารีวรรณ จตุทอง   
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู้หญิง/ทนายความ

อรสม สุทธิสาคร  
นักเขียนสารคดีมืออาชีพ ผู้ตีแผ่ชีวิตอีกมุมหนึ่งของนักโทษประหารชีวิตทั้งชายและหญิง

ประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี
ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน�้ายม

ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์  
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อัญชนา สุวรรณานนท์  
ประธาน โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพ่ือสิทธิความหลากหลายทางเพศ (FOR-SOGI)

ฟิล โรเบิร์ตสัน 
รองผู้อ�านวยการ ฮิวแมน ไรท์ วอชท์ (แผนกเอเชีย)

จะเด็ด เชาวน์วิไล  
ผู้อ�านวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

 ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นปัญหาที่อยู่กับมนุษยย์เรามาตั้งแต่เราเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งเมื่อมีรัฐเข้ามา

จัดการ ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นได้จากการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของอ�านาจ ถ้าไม่มีคนมาช่วยกันท�างาน ก็จะเป็นการ

จดัการเชงิอ�านาจในทศิทางเดยีว ในส่วนทีท่างเรามาท�างานเรือ่งสทิธมินษุยชนกเ็พือ่ทีจ่ะให้เกดิการคุม้ครองสทิธมินษุย

ชนของคนที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อกรกับรัฐได้โดยตรง

 ยงัมกีารกระท�าทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนต่อผูค้นมากมายในหลายมติิ รวมทัง้การปฏิบัตทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อกัน ถึงแม้

ปัจจุบนัสังคมไทยจะมกีารตืน่รูใ้นเรือ่งนีม้ากขึน้ก็ตาม เมือ่ก่อนคนอาจจะยอมจ�านน ยอมรบัสภาพ เพราะไม่มีความเข้าใจ

ว่าตวัเองมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ มคีวามเท่าเทยีม แต่ในปัจจบุนัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม สือ่ต่างๆ มส่ีวนท�าให้

สงัคมตระหนกัรู ้ประชาชนมกีารเรยีนรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนมากขึน้ การท�างานในปัจจบัุนเราจงึเน้นการเปลีย่นแปลงเชงิ

ยุทธศาสตร์ การแก้ไขกฎหมายซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาทีย่ั่งยืนกว่า

 เน่ืองจากได้ท�างานในด้านนี้มาก่อน สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ให้สิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการท�างาน ประกอบกับ

การที่ตนเองเป็นทนายอยู่แล้ว จึงต้องพึงท�าเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย เลยไม่ได้ละทิ้งงานนี้ไปประกอบอาชีพอื่น ยังคงท�างาน

โดยค�านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตลอด 

 เรารกัเพ่ือนมนษุย์ เหน็ว่าชีวิตของทกุคนมคีณุค่า มคีวามหมาย เขาอาจผดิ เขาอาจพลาด (ถ้าเป็นแพะกย็ิง่น่าเหน็ใจ ) 

เขาอาจจะเอาชนะกเิลสหรอืความกดดนัไม่ได้ ในช่วงทีเ่ขาทกุข์ไม่มใีครมาชีท้างให้ เลยต้องทนอยูใ่นสภาพแบบนัน้ ส่วนตวั

เหน็ว่าทกุอย่างมนัมเีหตแุละผลทัง้นัน้ ส่ิงทีเ่ราควรจะให้แก่เขาคอื ความรกั ความเมตตาและโอกาส มองเขาอย่างมีศกัดิศ์รี

ความเป็มนษุย์ เพราะมนษุย์ล้วนแล้วแต่มคีวามเปราะบางทัง้ส้ิน ไม่มใีครสามารถพดูได้เตม็ปากว่า “วนันีเ้ราจะไม่พลาด” 

ถ้าเรารูจ้กัให้ความรกั ให้ความเมตตา ให้โอกาสและดแูลกนั สงัคมกจ็ะปลอดภยัขึน้ คนทีจ่ะได้รบัอานสิงค์ก็คอื คนในสงัคม

 เมือ่เรามคีวามเชือ่ว่ามนษุย์ทกุคนควรได้รบัการปฏบิตัเิหมอืนๆ กนัในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์ ดงันัน้ควรทีจ่ะมคีนกลุม่

หนึง่คอยดแูล ปกป้อง บอกหรอืเรยีกร้องว่า เมือ่ถกูละเมดิ คณุควรจะต้องเรยีกร้อง หรอืปกป้องสทิธอิย่างไร อกีทัง้รฐับาล

ควรท่ีจะออกมาปกป้องสิทธิของคนในสังคม และถ้ารัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ละเมิดเองก็ควรที่จะเป็นพวกเราท่ีจะ

ปกป้อง ซึ่งต้องมีจิตสาธารณะ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเช่น การตั้งกลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

 เรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งทีส่�าคญัเรือ่งหนึง่ทีจ่ะต้องตดิตามและด�าเนนิการ ตลอดจนต้องสร้างองค์ความรูข้อง

ชมุชน อย่างเช่น เรือ่งทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยให้คนในชมุชนเป็นคนวางแผน ก�าหนด บริหารจัดการ เพือ่จะได้เป็นการ

ปกป้องสิทธชุิมชนของตนเอง นอกจากนีก็้จะมกิีจกรรมทีจ่ะปกป้องสิทธมินุษยชนของชมุชน อย่างเช่น การเดนิขบวน การ

ย่ืนหนงัสือ เพ่ือทีจ่ะได้เหน็มมุมองของชาวบ้าน อกีทัง้ก็จะมกีารสร้างเครอืข่ายกบักลุม่ต่างๆ

 ปัจจบุนัถงึแม้การตระหนกัรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนในสงัคมไทยจะมเีพิม่มากขึน้  ทกุคนต่างกอ้็างเรือ่งสทิธิมนุษยชนกนั 

แต่ว่าการตคีวามของค�านีย้งัต่างกนัอยูบ้่าง และทีส่�าคญัปัญหาการละเมิดสทิธยิงัคงมีอยู ่องค์กรทีท่�างานด้านสทิธมินษุยชน 

ก็คงต้องท�างานกันต่อไปอย่างเต็มที่ เพราะมีอะไรให้ท�าอีกเยอะ เรื่องนี้เป็นปัญหาระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

 ยังมคีนท่ีถูกละเมดิสิทธิและมผีลกระทบอย่างรุนแรง จนถึงข้ันเสียชวิีตและไม่สามารถด�าเนนิชีวติได้อย่างปกตสิขุได้

 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของทุกคนตั้งแต่เกิด ทุกอย่างล้วนเป็นสิทธิมนุษยชน หลายๆ คนเข้าใจผิดว่าพวกนี้เป็น

พวกฝ่ายซ้าย หัวรุนแรง จริงๆ เราใช้สิทธิมนุษยชนอยู่ทุกวัน จนเราไม่เห็นความส�าคัญของมัน จนกว่าวันหนึ่งถ้าเราถูก

ริดรอนสิทธิเหล่านี้แล้วเราก็จะคิดถึงมัน

 “สทิธ”ิ เป็นนามธรรมแต่แท้จรงิแล้วเป็นรปูธรรมส�าหรบัคนทีถ่กูกระท�าอยู ่ เช่น การท�าร้ายร่างกายคนในครอบครวั 

การท�าร้ายเดก็ ซ่ึงสมยันีก้ารถูกกระท�ามคีวามสลับซับซ้อนมากขึน้ นอกจากเรือ่งทีท่�าอยูใ่นปัจจบุนันัน้กจ็ะมีประเดน็เรือ่ง

เพศสภาวะ ซึง่ก่อนหน้านีค้นในสงัคมมองว่าผูถ้กูละเมดิสทิธเิป็นเพศหญงิ แต่ตอนนีม้หีลายกลุม่ทีถ่กูละเมดิสทิธ ิอย่างเช่น 

ผูช้ายถกูข่มขนื เพศทีส่ามถกูท�าร้าย ปัญหาเหล่านีเ้ป็นการละเมดิสทิธโิดยตรง ดงันัน้จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเรยีกร้อง และท�า

ไปอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงถ้าไม่มกีารคุม้ครองเรือ่งเหล่านีก็้จะน�าไปสู่ปัญหาอืน่ๆ ได้

สุนี  ไชยรส   
รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

วรภัทร เมฆากุล วีรพัฒนคุปต์ 
เลขาธิการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพ่ือประชาธิปไตย (YPD)

 สิทธิมนุษยชน มีความหมายที่ลึกซึ้ง ขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่การเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                

ความเสมอภาค การไม่ถกูเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม สทิธปิระชาธปิไตยอย่างมส่ีวนร่วม สทิธเิสรภีาพ ท้ังทางการเมอืง 

และสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม ทัง้สทิธบิคุคล และ สทิธชิมุชน จนถงึการมรีะบบสวสัดกิารสงัคมท่ีด ีสิทธมินษุยชน   

มีลักษณะพลวัต แต่จะพัฒนาได้ดีข้ึนเรื่อยๆ เม่ือกฎหมาย นโยบายของรัฐ จนถึงกติการะหว่างประเทศอยู่บนฐานของ

สทิธมินุษยชน และทศันคตขิองผูค้นในสงัคมมคีวามเข้าใจและตระหนกั ทัง้ปกป้องสทิธขิองตนเอง และของผูอ้ืน่ ทกุเรือ่ง

เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อกัน..เราได้สังคมเช่นนี้หรือยัง?

 ปัญหาสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบนโลกนี้ และเราก็อาจจะก�าลังเป็นผู้ถูกละเมิดเองโดยไม่รู้ตัว เช่นสิทธิ

พลเมืองและการเมือง สิทธิการบริโภคสื่อ  สิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม สิทธิด้านสุขภาพเป็นต้น เรื่องพวกนี้ผมทั้งเคย

เรียกร้องให้คนอื่นๆ ในสังคมพร้อมๆ กับที่ตัวเองก็ถูกละเมิดเองด้วย   และจากการท�างานกับภาคธุรกิจ ผมได้เรียนรู้ว่า

ธุรกิจไม่อาจม่ันคงได้ในสังคมท่ีเสื่อมโทรม และสังคมก็ไม่อาจดีได้ หากมีแต่ธุรกิจท่ีมุ่งเอาแต่ก�าไร เอาเปรียบสังคม          

เราปฏิเสธความเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับผลกระทบจากสังคมไม่ได้ ดังนั้นทุกคนควรเลิกกดขี่เอาเปรียบกันและหันมา

ช่วยกันท�าสังคมของเราให้ดีขึ้น



FREEDOM FREEDOM8 9

ประสาร มฤคพิทักษ์ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา นักคิดอิสระที่น�าเสนอความเห็นทางการเมือง

ดร.สุรพล จรรยากูล  
อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศุ  บุญเลี้ยง  
ศิลปิน 

ดร. วุฒิ ลีลากุศลวงศ์  
กรรมการบริหาร รองผู้อ�านวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

นิติธร ทองธีรกุล 
เจ้าหน้าทีอาวุโสเครือข่ายทุนทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

พิทักษ์ เกิดหอม 
นักสิทธิมนุษยชน

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ  
ผู้อ�านวยการสถาบันต้นกล้า

อดิศร เกิดมงคล  
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายและวิจัยไออาซี ( International Rescue Community)

ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล  
ประธานโปรแกรมวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิไลวรรณ โภคทวี  
ผู้อ�านวยการโครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง มูลนิธิเยซูอิต

สิริกุล สุวินทวงศ์ 
อาจารย์ประจ�าสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผรัณดา  ปานแก้ว  
ผู้ประสานงานฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย  เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

 มกีารละเมดิกนัอยูต่ลอดเวลา เกดิจากบคุคล สถาบนั กลุม่ต่างๆ ทีไ่ม่รบัผดิชอบต่อสถาบนั หรอืบคุคลอืน่ ท�าให้เกดิ

ปัญหาในสงัคมขึน้อยูเ่รือ่ยๆ จงึเป็นภารกจิทีไ่ม่มวีนัจบสิน้เหมอืนกบัภารกจิเพือ่ความเป็นธรรมในสงัคม หรอืภารกจิเพือ่

ประชาธปิไตยกต็าม จงึเป็นเหตุส�าคัญทีจ่ะต้องท�า หรือต่อสูต้ลอดไป

 หากเรามองว่าปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน เป็นปัญหาในเรือ่งของความรนุแรง (Violence) ตามทศันะของโยฮนั 

กาลตงุ (Johan Galtung) แล้ว เราจะเหน็ได้ว่าการละเมดิสิทธมินษุยชนยังคงปรากฏอยูท่ัง้ใน 3 มิต ิกล่าวคอื 

(1) มิตทิางกายภาพ (Physical Dimension) ซ่ึงปรากฏในรูปแบบของการท�าร้ายและการท�าลายชวิีตมนษุย์ด้วยกนัเอง โดย

การใช้ก�าลังกายหรอืการใช้อาวุธ (2) มติทิางโครงสร้าง (Structural Dimension) ซึง่แฝงอยูใ่นนโยบายการพฒันาประเทศ

และกรอบการจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้กฎหมายต่างๆ ซึง่ไม่ได้ให้ความส�าคญัอย่างจริงจงัและมากพอในประเดน็ของความ

เท่าเทยีมกนัทางเศรษฐกจิ-สงัคม จนน�าไปสูค่วามขดัแย้งและการแย่งชงิทรพัยากรอย่างต่อเนือ่งและ (3) มิตทิางวัฒนธรรม 

(Cultural Dimension) ซึง่น่าเป็นห่วงมาก เพราะหากมนษุย์ในสงัคมยงัเฉยเมยต่อการคกุคามชวีติเพือ่นมนษุย์และศกัดิศ์รี

ของความเป็นมนษุย์ด้วยกนัแล้ว การละเมดิสทิธมินษุยชนในมติิทางกายภาพและมติทิางโครงสร้างกจ็ะยงัคงอยูต่่อไป การ

ท�างานเรือ่งสิทธมินษุยชนจึงไม่มจุีดจบส้ิน แต่จะวิวัฒน์ไปตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมในแต่ละยคุสมัยนัน่เอง
 เราเป็นมนษุย์ และมเีพือ่นมนษุย์ทีถ่กูละเมดิ โดนกระท�า ย�า่ย ีซึง่การกระท�านีเ้ราอาจจะเป็นผูก้ระท�าหรอืไม่ก็ได้ แต่

ผลกระทบจากการกระท�านีเ้ป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ และจะส่งผลต่อสงัคม ในทีส่ดุทกุคนกจ็ะได้รบัผลจากการกระท�าน้ัน ซ่ึง

อาจจะรบัรู ้หรือไม่รู้กเ็ป็นได้ แต่กว่าจะแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบต่างๆ นัน้ กอ็าจจะสายเกนิไป ถ้าไม่เร่ิมเสียตัง้แต่ตอนนี้

 ตราบใดทียั่งมช่ีองว่างระหว่างคนไม่ว่าจะชาตใิด ภาษาใด ความแตกต่างระหว่างความมีสทิธขิองประชาชนและ

ผู้คมุสิทธ ิ(ภาครฐั) คนรวย-คนจน ความแตกต่างทางเพศชาย-หญงิ เดก็-เยาวชน-ผูใ้หญ่ ยงัคงด�ารงอยู ่โดยเฉพาะ 

“ความมอีสิระเสร ี (Freedom) สิง่ส�าคญัส�าหรบัการด�ารงอยูอ่ย่างเท่าเทยีมกนั (Equality) และทีส่�าคญัทีสุ่ดการเป็นหนึง่

เดยีวของมนษุยชาตใินโลกใบนี ้ตราบนัน้การท�างานเพือ่ลดช่องว่างและการท�าให้ทกุคนเข้าใจสทิธมินษุยชนของตนย่อมมี

ความส�าคญัและต่อเนือ่งตลอดไป

 จากการทีไ่ด้ท�างานเรือ่งสทิธมินษุยชน กเ็ลยท�าให้ใจรกั และสนใจทีจ่ะท�าเรือ่งนี ้นอกจากนีไ้ด้เขียนเพลงเพือ่ทีจ่ะ

สือ่สารเรือ่งสทิธิมนษุยชนผ่านบทเพลง หลกัการสทิธิมนษุยชนเป็นการสร้างสมดุลให้กบัสงัคม ให้คนทีถ่กูละเมดิสิทธ ิหรอื

ด้อยสทิธลิกุข้ึนมาปกป้องสทิธิของตนเอง ให้คนชายขอบ หรือคนด้อยโอกาสได้มสีทิธิ ได้มพีืน้ทีข่องตนเอง

 สทิธมินษุยชนเป็นสิง่ทีถ่กูต้องดงีาม จะท�าให้สงัคมเป็นสงัคมทีม่คีวามยตุธิรรม เคารพในความเป็นมนษุย์ของคน 

ซ่ึงเป็นส่ิงทีด่ ีดงันัน้ควรทีจ่ะรณรงค์ เผยแพร่ ท�างานต่อ เพราะสังคมไทยยังมีการละเมิดสทิธอิยูม่าก  ดงันัน้ควรทีจ่ะต้องมี

การด�าเนนิการทีจ่ะรณรงค์เผยแพร่ให้ทกุคนรบัทราบอย่างเตม็ที่

 มนษุย์ทกุคนมสีทิธมินษุยชนเท่าเทยีมกนั  ซึง่ในสงัคมปัจจบุนัยงัมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนกนัอยู่ อกีทัง้เรือ่ง

สิทธมินษุยชนยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลาย เรายงัต้องท�างานด้านสทิธมินษุยชนอยู ่ เพือ่ทีจ่ะท�าให้มคีวามเท่าเทยีมกนั ให้เกดิ

ความเสมอภาคขึน้ในสงัคม

 ปัญหาเรือ่งสทิธมินษุยชนยังเป็นปัญหาใหญ่ โดยสงัคมไทยยังมคีวามตระหนกัในเรือ่งนีไ้ม่มากเท่าไหร่นกั และมี

กลไกลทีท่�าให้เกดิการคุม้ครองเรือ่งนีค่้อนข้างน้อยถ้าเทยีบกบัสภาพปัญหาทีเ่ป็นอยู ่ และพฒันาการของปัญหากจ็ะมี

ความซับซ้อนเพิม่มากขึน้ จึงเป็นเหตใุห้ต้องท�างานเรือ่งสทิธมินษุยชนอยู่

 เพราะว่า ยงัมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนอยูแ่ทบจะทกุด้าน อกีทัง้เรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นประเดน็สากลทีค่วรจะรู้ 

และควรทีจ่ะศกึษา

 เพราะว่ายงัมกีารละเมดิสทิธ ิซึง่การละเมดินัน้ได้สร้างความเดอืดร้อน และผูท้ีเ่ดอืดร้อนจากการถกูละเมดิสทิธิ

ส่วนใหญ่จะเป็นคนทีอ่ยูใ่นชมุชนทีไ่ม่มพีลงั เป็นคนชายขอบ ทัง้นีผู้ค้นเหล่านัน้กต้็องการบคุคลทีส่ามารถจะเป็นปากเสยีง

ในการทีจ่ะเรยีกร้องสทิธใิห้คนเหล่านัน้ได้ ซ่ึงถ้าไม่มผีูใ้ด หรอืคณะใดท�าเรือ่งนีเ้ลยคนเหล่านีก้จ็ะถกูเบยีดเบยีนไปตลอด 

กเ็ป็นเรือ่งทีด่ทีีย่งัมกีลุม่คนทีย่งัเลง็เหน็ และให้ความยตุธิรรมกบัคนเหล่านัน้ในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์ควรทีจ่ะมคีวามเท่าเทยีม

กับคนอืน่

 เรือ่งสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่งใกล้ตัว ควรท่ีจะมกีารศึกษาให้มากขึน้ เน่ืองจากว่า ยงัมกีารไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง เพือ่

ท่ีจะคุม้ครอง ปกป้องไม่ให้ตนเองหรอืสงัคมถกูละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืเป็นการท�าให้การละเมดิสทิธมินษุยชนนัน้ลด

น้อยลง ซึง่ในบทบาทของอาจารย์กจ็ะมกีารสอน หรอืให้ความรูใ้นวชิา “การเมอืงของความยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน” 

ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การด�าเนินชีวิต ท�าให้เกิดมุมมองต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ         

สิทธิมนษุยชน
 เพราะเช่ือว่าทกุคนอยากให้สงัคมดขีึน้ ถอืเป็นโอกาสทีด่ใีนการทีไ่ด้เข้ามาท�างานตรงนีแ้ละรูส้กึดทีีเ่ราสามารถช่วย

ให้การแก้ไขปัญหาบางอย่างดขีึน้ แม้จะดเูลก็น้อยแต่ดกีว่าไม่ได้ท�าอะไรเลย
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ศันศนีย์  สุทธิศันสนีย์ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล  
นักวิจัยอิสระ 

ดร.วไล ณ ป้อมเพชร  
ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพ่ือสันติภาพและสิทธิมนุษยชนศึกษา

ขวัญระวี วังอุดม 
ผู้ช่วยอาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สมศรี หาญอนันทสุข  
ผู้อ�านวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (อันเฟรล : ANFREL)

พิมพ์ใจ พิมพ์ใจชน  
พนักงานบริษัทเอกชน  

ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์  
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง  กรรมการในสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

พรเพ็ญ  คงขจรเกียรติ 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

ศราวุฒิ ประทุมราช  
นักสิทธิมนุษยชน

คุณหญิงอัมพร มีศุข  
ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมชาย หอมลออ 
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป) 
คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์  
นักแปล

อัชลี  สีม่วง  
ผู้สื่อข่าวสถานี เอบีซี สหรัฐอเมริกา ส�านักงานประเทศไทย

 ถงึแม้ว่าในปัจจบัุนสงัคมไทยจะต่ืนตัวในเร่ืองสทิธิมนษุยชนกนัมากขึน้  แต่ความเข้าใจในสาระของสิทธมินษุยชน

นัน้กย็งัมคีวามแตกต่างและคลาดเคลือ่น การใช้สทิธแิละการปฏบิตัต่ิอกนัโดยละเลยความรบัผดิชอบและเคารพในสิทธิ

ของกนัและกนัอย่างเสมอภาคและไม่เลอืกปฏบัิติ กอ็าจจะก่อให้เกดิละเมดิสทิธิมนษุยชนในรูปแบบและในระดบัต่างๆ ได้

ไม่ว่าจะเป็นโดยปัจเจกชน รัฐ หรือภาคธุรกิจ ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนา ดงัทีป่รากฎให้เหน็กนัอยู่ทกุวนันี ้ดงันัน้การส่ง

เสรมิความเข้าใจและตระหนกัในสทิธิมนษุยชนจงึยงัคงมคีวามส�าคัญและจ�าเป็น

 ในบรบิทของสงัคมไทยยงัไม่เข้าใจเรือ่งสทิธมินษุยชนเท่าไหร่นกั และมแีนวโน้มไม่ยอมรบัแนวคดินี ้การทีส่งัคมไทย

มรีากวฒันธรรม การเมอืง ทีไ่ม่มแีนวคดิในเรือ่งสิทธขิองผู้อืน่ หรอืการยอมรบัความแตกต่างทางความคิด จงึท�าให้มีเส้น

แบ่งทางความคดิอยู ่  ท�าให้เรือ่งสทิธมินษุยชนยงัเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัสงัคมไทย แต่เป็นแนวคดิท่ีท�าให้สงัคมไทยมีความ

สันตสุิขมากขึน้และเป็นเรือ่งทีด่ทีีจ่ะต้องท�าต่อไป

 เพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจเร่ืองสทิธิมนษุยชน หรือไม่สนใจ ไม่ตระหนกัว่าเป็นเร่ืองส�าคัญ จงึยงัมกีารละเมดิ

สทิธมินษุยชนอยู ่ซึง่หมายถงึยงัละเมดิศักด์ิศรี และสทิธิของเพือ่นมนษุย์ด้วยกนัเอง ท�าลายกนัเอง น�าไปสู่ความไม่สงบสุข

ในสงัคม  เมือ่ใดทีเ่ราสามารถท�าให้คนมคีวามรัก ความเมตตาต่อกนัและกนั ปฏบัิติต่อกนัฉนัท์พีน้่อง ไม่ละเมดิกัน

งานสทิธมินษุยชนของเราคงจะตอบสนองให้เราเป็นสขุได้

 ยงัคงมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนอยู ่ไม่ว่าจะเป็นรฐัทีเ่ป็นผูก้ระท�า หรอืภาคธรุกจิ หรอืปัจเจกชน การละเมดิสทิธอิาจ

มาจากกฎหมายทีม่ลัีกษณะเผดจ็การ อย่างเช่น พรก.ฉุกเฉิน ทีไ่ม่มกีารถ่วงดลุอ�านาจระหว่างฝ่ายนติบิญัญตั ิฝ่ายบรหิาร 

หรอืฝ่ายตลุาการ มคี�านยิามคลมุเครอื ท�าให้เสีย่งต่อการถกูน�าไปใช้อย่างลอุ�านาจ หรอืความเล่ือมล�า้ทางเศรษฐกจิ การ

เอาเปรยีบของนายทนุ หรอืมติทิางสังคมและวัฒนธรรมทีม่กีารเลือกปฏิบตัทิางสผีวิ เชือ้ชาต ิฯลฯ

 เพราะว่าในประเทศยงัมกีารละเมดิสทิธิมนษุยชนอยู ่ จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องมอีงค์กรทีท่�างานในเรือ่งนี้  

แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล ประเทศไทย เป็นอีกองค์กรหนึง่ทีปู่พืน้ในเร่ืองของสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย โดยในสังคม

อาจจะถกูมองข้ามและมองเป็นประเด็นในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีก้จ็ะต้องมอีงค์กรให้มากข้ึนเพือ่ทีจ่ะเป็นการ

จบัตามอง รณรงค์ และให้การศึกษากบัประชาชนเกีย่วกบัเร่ืองสทิธิมนษุยชน

 เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับชีวิตประจ�าวัน และอยู่รอบๆ ตวัเรา ซ่ึงเราควรทีจ่ะได้รบัการปฏบิตัหิรอืปฏบิตัต่ิอผูอ้ืน่ เพราะ

ฉะนัน้เรือ่งเหล่านีจ้ะนิง่เฉยหรอืละเลยไม่ได้ ควรทีจ่ะแสดงสิทธทิีม่อียู่และช่วยเหลอืแก่ผูท้ีค่วรจะได้รบั

 ตราบใดทีย่งัมปัีญหาการละเมดิสิทธิมนษุยชนอยู ่ตราบใดทีป่ระชาชนสมาชิกของประชาคมโลกยงัไม่ตระหนักถงึ

สิทธิของตนเองทีพ่งึจะได้รบัการคุม้ครอง หรอืพงึทีจ่ะได้มโีอกาสยนืยนัการใช้สทิธขิองตนเอง ประเดน็สทิธมินษุยชนก็ยัง

เป็นประเด็นทีม่คีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะว่าสงัคมโลก หรอืสงัคมในระดบัชมุชน ภมูภิาค ประเทศ และระดบัโลก 

คงไม่สามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุข ยั่งยืน ตราบใดที่คนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ ยังไม่ตระหนัก หรือเห็นคุณค่าของ                   

สิทธิมนษุยชน แล้วกเ็ป็นความจ�าเป็นขัน้พืน้ฐานในการอยูร่่วมกนั จงึต้องตระหนกัรูใ้นสทิธมินษุยชน

 ประเทศไทยเราเองมปัีญหาเรือ่งการละเมดิสทิธใินหลายๆ รปูแบบ ร้ายแรงและรนุแรงไม่แพ้ในประเทศอืน่ๆ ทัง้ใน

เอเชียและทัว่โลก เราพบว่าบทบาทของนกัสทิธมินษุยชน คอื การประสานงานและอธบิายมมุมองด้านสทิธมินษุยชนให้

กบัชาวบ้านเพือ่ให้เขาเรยีกร้องสทิธด้ิวยตนเองและอธบิายเรือ่งเดยีวกนัให้กบัเจ้าหน้าทีร่ฐัเพือ่ให้รฐัคุม้ครองและปกป้อง

สทิธใิห้กับประชาชน เพือ่สร้างสนัตสิขุและสงัคมทีเ่ป็นธรรม ด้วยมาตรฐานขัน้ต�า่ หลกัสทิธมินษุยชน คอื หลกัศลีธรรม 

แต่ก็ไม่ง่ายนกั  เหตทุีต้่องท�าอยู่อย่างทุม่เทเพราะว่าเหน็แสงสว่างปลายอโุมงค์อยูท่กุวนั ยงัไม่ท้อค่ะ

 ปัญหาสทิธมินษุยชนยงัด�ารงอยูใ่นสงัคมไทยและทัว่โลก การปฏบิตัต่ิางๆ ให้เป็นไปตามสทิธมินษุยชนนัน้กจ็ะต้อง

เคารพและปฏบิตัติามทัง้ในระหว่างบคุคลด้วยกนัเอง และจากทีร่ฐักระท�ากบัประชาชน เพราะฉะนัน้จ�าเป็นต้องมคีนที่

คอยสอดส่อง ตรวจตราว่าปัญหาสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้จะได้รบัการคุม้ครองอย่างไร ซึง่เป็นหน้าทีข่องมนษุย์ทกุคน และ

เปรียบเสมือนหลักธรรมที่อยู ่ในใจของแต่ละคนถึงไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นรัฐจะไม่ปฏิบัติไม่ได้                                                  

ฉะนัน้นกัสทิธมินุษยชนทุกคนจะต้องตรวจตราในเร่ืองของรัฐมาละเมดิสทิธ ิและเป็นกระจกสะท้อนสงัคมว่าให้ทกุคนใน

สังคมปฏบัิติต่อกนัอย่างเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

 เพราะปัญหาสทิธมินษุยชนยังมอียู่มากมายมหาศาล

 เราต้องการทีจ่ะให้คนไทยช่วยกนัสร้างสงัคมทีเ่ป็นประชาธปิไตย มสีนัตสิขุ และต้องการสร้างสงัคมทีม่กีารพัฒนา

อย่างยัง่ยนื เพราะว่า “สทิธมินษุยชน” เป็นพืน้ฐานจ�าเป็นของสงัคมเหล่านัน้

 ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนอยู่ในโลก ประกอบกับโลกมีการพัฒนาขึ้น มีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีการแย่งชิง

ทรพัยากร ท�าให้มทีัง้คนทีไ่ด้และคนทีเ่สยี ถงึแม้ว่าจะมกีรอบกตกิาก�าหนดอยูแ่ต่กจ็ะมกีรณทีีม่คีนมอี�านาจทางเศรษฐกจิ

เหนอืกว่า หรอืมอี�านาจทางการเมอืงมากกว่าไม่เล่นตามกตกิา จงึท�าให้เกดิการเอารดัเอาเปรยีบกนัขึน้ ท�าให้มกีารละเมดิ

สทิธขิึน้มาก็เลยต้องท�างานสทิธมินษุยชนต่อไป

 ทกุวนันีย้งัไม่ค่อยมกีารใส่ใจในเรือ่งสทิธมินษุยชนกนัมากนกั การละเมดิสทิธมินษุยชนกย็งัมกีนัหลากหลาย จงึ

เป็นเหตผุลให้ยังสนใจทีจ่ะท�าเรือ่งสทิธมินษุยชนต่อไป
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 เวลารวมกัน ส่วนใหญ่มาท�าอะไร 

 กินข้าว สังสรรค์ แล้วก็ท�าเสียงดงั (หวัเราะ) เรามองว่า การท�างาน

ด้านสังคม ไม่จ�าเป็นต้องเคร่งเครียดมากก็ได้ เฮฮากันบ้างก็ได้ ไม่ใช่        

มาคุยแต่เร่ืองงาน วิพากษ์ วิจารณ์สังคมกันอย่างเดียว ในความเป็น

เพื่อน เราอยากรู้แง่มุมอื่นๆ ด้วย เช่น ชีวิตจิตใจตอนนี้เป็นยังไง ความ

รักยังดีอยู่ไหม มันเป็นความรู้สึกที่ท�าให้เราอยากมาเจอกัน บางคนก็        

มองว่า กลุ่มเราเป็นปัจเจก ก็ยอมรับนะ แต่มันก็แก้ไม่ได้ มันกลายเป็น     

บคุคลิกของกลุ่มไปแล้ว ซ่ึงเรากไ็ม่ได้อยากเครยีดกบัมัน กจิกรรมทีผ่่าน

มาเคยจดัค่ายเรยีนรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชน คอื คดิว่าอยากท�าอะไรด้วยกนั

แล้วก็เริ่มคุยกันว่า ท�าค่ายดีไหม ตอนนั้น เงินก็ไม่มีนะ แต่อยากท�า ก็

เริ่มหา เริ่มวางแผน แต่ละคนมีศักยภาพอะไรก็เอามากองรวมกัน แล้ว

ก็ท�ามันออกมา ก็สนุกดีนะ มึนบ้าง มั่วบ้าง ไม่สมบูรณ์แบบหรอก แต่

สนุก น้องที่ไปค่ายก็ยังติดต่อกันอยู่ ตอนนี้ก็นิ่งๆ ยังไม่ได้ท�าอะไรด้วย

กันเพราะแต่ละคนก็มีงานเยอะและยุ่งกันอยู่แต่ก็ยังอยากจัดกิจกรรม

ด้วยกัน

 

 คดิว่าลางริน มจีดุเด่นอะไรและท�าไม
ถึงมาเป็นเครือข่ายร่วมกับแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้
 ลางริน ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมายสิทธิหรือ

คนท�างานด้านสทิธแิต่ละคนกท็�างานในองค์กรสทิธิ

ตามประเดน็ทีต่วัเองสนใจ มารวมกนัเพือ่ท�ากจิกรรม

ขยายแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยศักยภาพเรา

สามารถแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูลเรื่องสิทธิใน

ประเด็นต่างๆ ให้กับสมาชิกแอมเนสตี้ได้ หรือถ้า

สมาชกิแอมเนสตีต้้องการปรกึษาด้านกฎหมายเรา

ก็พอให้ค�าแนะน�าได้ จุดเริ่มต้นมาจากเพ่ือนที่อยู่

กรุงเทพฯ 7-8 คน เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยการชักชวนกันและได้

เข้ามาร่วมกิจกรรมกับแอมเนสตี้ ได้ไปอบรม ไป

แลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 พื้นความสนใจเราคือเรื่องสิทธิ แอมเนสตี้ก็

ท�างานด้านสิทธิและเป็นขบวนการที่มีพลัง คิดว่า

สามารถหนุนเสรมิกันและกันได้ และที่ผ่านมาก็ได้

รับความสนับสนุนจากแอมเนสตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนล 

ประเทศไทยในเร่ืองเอกสาร อปุกรณ์ในการท�าค่าย 

พืน้ทีใ่นการพดูคยุ เวลาแอมเนสตี ้มงีานหรอืกจิกรรม 

เราก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครบ้างบางครั้ง

 ได ้ข ่าวว ่ามี โครงการที่จะท�า               
ด้วยกันอีก เล่าให้ฟังหน่อย 

 พื้นฐานพวกเรามาจากนักกฎหมาย ตอนนี้

เราคดิกนัว่า อยากรณรงค์ยกเลกิกฎหมายทีข่ดักบั

สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3 ฉบับ คือ 

1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  

2. พระราชก�าหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 

3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน            

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 

 ซึง่กฎหมายทัง้สามฉบบันีใ้ห้อ�านาจกบัเจ้าหน้าที่

มากและไม่มใีครตรวจสอบหรอืถ่วงดลุได้เลย ท�าให้เกดิ

ปัญหามากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสมาชิก

ลางรินหลายคนที่ท�างานในประเด็นนี้ อยู่ในพื้นที่ มีข้อ

เท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง แต่เงื่อนไขของการรณรงค์ยกเลิก

ก็ยังยากอยู่ อย่างแรก คือ เรื่องความเข้าใจ จะท�ายังไง

ให้คนเข้าใจว่าทกุคนมสีทิธทิีจ่ะเข้าชือ่กนัเสนอกฎหมาย

ได้ และประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้าง      

ละเอียดอ่อน จะน�าเสนออย่างไรให้ทั้งคนทั่วไปเข้าใจ

ว่าเกิดอะไรขึ้น ข้อเสียของการมีอยู่ของกฎหมายมัน

มากกว่าข้อด ีไม่ได้พุง่เป้าไปทีค่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

หรือพี่น้องมุสลิม อีกเรื่องที่ท้าทาย คือ จ�านวน 10,000 

รายชื่อ ท่ีต้องเซ็นเอกสารและต้องแนบส�าเนาบัตร

ประชาชนและทะเบยีนบ้าน ตอนนีย้งัคดิไม่ออก คงต้อง

คุยกันเยอะๆ 

 อยากฝากอะไรถึงสมาชกิแอมเนสตีค้นอืน่
 เชื่อว่าสมาชิกแอมเนสตี้ เป็นคนที่กระตือรือร้น

เรื่องสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิของคนอื่น และถ้ามี

โอกาสในการปกป้องสิทธิให้กับคนที่ถูกละเมิดก็จะท�า  

ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากชวนให้มาร่วมรรณรงค์กับเรา 

ยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แค่ลองเปิดใจรับรู้ข้อมูล ลองตั้ง

ค�าถามแล้วลองหาค�าตอบดู แล้วถ้าเชื่อจริงๆ ว่า              

คนเลก็ๆ กมี็พลงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงอะไรทีไ่ม่ชอบมาพา

กลในสังคมได้ก็มาร่วมเปลี่ยนแปลงมันกับเรา เรายัง

รอทุกคนอยู่ (ยิ้ม)     

 ลางรินเป็นใคร 
 เป็นกลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นอาสาสมัครนักกฎหมาย           

สิทธิมนุษยชนรุ่น 4 ในโครงการอาสาสมัครนักกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชนของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่แต่ละคน

มีโอกาสได้ท�างานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ  

เมือ่หมดวาระการท�างานตามโครงการ จงึได้รวมตวักนัเพือ่

ท�ากิจกรรมขยายแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

 มีกันกี่คน มารวมตัวกันได้ยังไง
 ตอนเป็นอาสาสมัครมีประมาณ 30 กว่าคน แต่ด้วย

ข้อจ�ากัดและเหตุผลของแต่ละคน ท�าให้เหลือรอดจนครบ

วาระการท�างานประมาณ 23 คน ซึ่งปัจจุบันแต่ละคนก็ยัง

ท�างานกับองค์กรสิทธิที่ตัวเองสังกัดตั้งแต่ตอนเป็น              

อาสาสมัคร ส่วนใหญ่ที่เจอกันบ่อยก็จะเป็นคนที่ท�างานใน

กรุงเทพฯ และไปเจอกันตามงานที่แต่ละองค์กรจัดบ้าง

ศักดิ์สินี  เอมะสิริ  ธนะกุลมาส  
ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เหมพรรษ  บุญย้อยหยัด  
นักศึกษาปริญญาโท สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มลางริน
 “เมื่อมิตรภาพก่อตัว พลังสร้างสรรค์เล็กๆ ก็ก่อร่าง แม้ไม่อหังการขนาดจะ
เปลีย่นแปลงสงัคมแต่ความเชือ่กับการลงมอืท�าก็ยงัดกีว่าพร�า่บ่น ก่นด่า สงัคมทีเ่ลวทราม                
....พวกเรา “ลางริน” กลุ่มคนเล็กๆ ที่กล้าที่จะแตกต่างและประกาศตนว่าปัจเจก” 

นายอรรถพล กาญจนแก้ว  
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สมสกุล  ศรีเมธีกุล   
นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

ดนัยกฤต  ศรีคาน  
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) 

ยูฮานี  เจ๊ะกา    
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย โครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ชันษา  สุพรรณเมือง  
ผู้ประสานงานคดีคัดค้านการออกกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 มนษุย์เราไม่ได้อยูไ่ด้ด้วยแค่เรือ่งท�ามาหากนิหรอืใช้ชวีติไปวนัๆ การท�างานเรือ่งสทิธเิป็นการสร้างสมัพนัธ์ระหว่าง

มนษุย์กบัมนษุย์ทีเ่คารพและให้เกยีรติซึง่กนัและกนั และนัน่ต่างหาก การมชีวีติอยูอ่ย่างแท้จริง

เมือ่ยงัเหน็คนอ่ืนเป็นทกุข์ เมือ่ยงัเหน็ข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนงัสอืพมิพ์
เมือ่ยงัมกีารแบ่งเชือ้ชาติ สผีวิ กดีกนัพวกฉนัพวกเธอ
นัน่หมายความว่ามนษุย์ยงัมองเพือ่นมนษุย์ได้ไม่ทัว่ทัง้โลก
ยงัเหน็เพือ่นมนษุย์ด้วยกนัไม่เท่ากนั
เมือ่นัน้ยงัมกีารละเมดิความเป็นคนอยู่
หากมนษุย์ยงัด�ารงเผ่าพนัธ์ุบนโลกใบนีห้รือดาวดวงไหนๆ
ตราบใดทีม่นษุย์ยงัสูร้บเข่นฆ่ากนัเอง
ตราบนัน้เรายังต้องท�างานเร่ืองสทิธิมนษุยชนต่อไป

 เพราะการละเมดิสทิธมินษุยชนยังคงมอียู่ในสงัคม และอาจจะบ่อยครัง้กว่าการหายใจเข้าออกของเราเสยีอกี ดงัน้ัน

การท�างานปกป้องสทิธิมนษุยชนจะต้องด�าเนนิต่อไปอย่างไม่ลดละ เพือ่ลมหายใจแห่งเสรีภาพ เพือ่เพือ่น เพ่ือพ่ี เพ่ือน้อง 

เพือ่ลกูหลานของเรา

 ถ้าเราไม่ท�าแล้วใครจะท�า สงัคมเรายงัมช่ีองว่างอยูเ่ยอะเพราะโลกหมนุไปตามระบบทนุนยิม สงัคมไทยก็เช่นกัน 

มนัไม่ได้มโีอกาสให้เท่ากนัทกุคน เราเลยไม่มีเวลาหนัมามองว่าใครถกูเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าเราจะเป็นใครท�าอะไร ไม่ว่า

เราจะอยู่ในต�าแหน่งไหนของสงัคม ทกุคนมส่ีวนทีจ่ะร่วมกนัสร้างสงัคมทีด่งีามตามจดุทีต่นเองยนือยู ่เพราะมนัไม่ใช่หน้าที่

ของใครคนใดคนหนึง่ แต่เป็นหน้าทีข่องทกุคน

 เรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่กล้ตวั เราต้องท�าเพราะคนทีย่งัไม่รู ้ไม่เข้าใจและเอาไปคดิ ไปใช้ ไปอ้าง เรือ่งสิทธิ

แบบผิดๆ ยงัมอีีกมากในสงัคม 

 การละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างรนุแรงในประเทศไทยยงัคงเกดิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง แต่การคุม้ครองสทิธิมนษุยชนโดย

รฐัยงัไม่เพยีงพอ แล้วเราจะยนืดพูีน้่องของเราทกุคนถกูละเมดิสทิธมินษุยชนและได้รบัความเดอืดร้อนได้อย่างไร หากไม่มี

การขบัเคลือ่นให้การเคารพสทิธมินษุยชนกลายมาเป็นวฒันธรรมของสงัคมไทยนัน้ สกัวนัหนึง่เหยือ่รายต่อไปกค็งเป็นเรา

หรือคนทีเ่รารกั 

 สงัคมทกุวนันีม้นัมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนแทรกซมึอยูใ่นทกุๆทีข่องสงัคมและเหน็ว่าการละเมิดสิทธมินุษยชน 

มันคือปัญหาทีร้่ายแรงทีส่ดุและเราไม่สามารถมองข้ามปัญหานีไ้ปได้
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YOUR SUPPORTS MAKE IT HAPPENS GOOD 
NEWS: 

ยับบาร์ ซาวาลาน (Jabbar Savalan) 
นักเคลื่อนไหวเยาวชนอาร์เซอร์ไบจันที่ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัว
อ้างองิ: แถลงการณ์ แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนชัน่แนล วนัที ่27 ธนัวาคม 2554

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสัญลักษณ์ของ     
สทิธมินษุยชนและเสรภีาพ ไม่เฉพาะทีอ่าร์เซอร์ไบจนั แต่
ในทุกแห่งหนของโลก ผมรู้สึกขอบคุณต่อการท�างาน
อย่างหนักของแอมเนสตี้และองค์กรอื่นๆ ที่ต่อสู้เพื่อ
เสรีภาพในอาร์เซอร์ไบจัน

 “การปล่อยตวั ยบับาร์ ซาวาลาน (Jabbar Savalan) 
นกัเคลือ่นไหวเยาวชนอาย ุ20 ปี นบัเป็นก้าวย่างส�าคญั 
แต่ทางการอาร์เซอร์ไบจันต้องปล่อยตัวนักโทษ             
ทางความคดิอกี 16 คน ทีถ่กูคมุขงัตัง้แต่เดอืนเมษายน   
ภายหลั งการชุมนุมประท ้ ว งอย ่ า งสงบ”                                                        
John Dalhuisen รองผู้อ�านวยการแผนกยุโรปและ
เอเชียกลาง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว
 ยับบาร์ ซาวาลาน ได้รับการปล่อยตัวในคืน 
วนัที ่26 ธนัวาคม หลงัได้รับอภยัโทษจากประธานาธบิดี
          “การปล่อยตัวนักโทษทางความคิดเป็นเรื่องที่
น่ายินดีเสมอ แต่ที่ส�าคัญต้องมีการยกเลิกบทลงโทษ
ต่อ ยับบาร์ ซาวาลาน และต้องเยียวยาชื่อเสียงที่เสีย
ไปของเขา” John Dalhuisen กล่าว
          คดีของ ยับบาร์ ซาวาลาน เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเขยีนจดหมายมาราธอนประจ�าปีในเดอืนธนัวาคม 
2554 ของแอมเนสตี ้ อนิเตอร์เนชัน่แนล (December 
Letter Writing Marathon) โดยประชาชนหลายแสน
คนในกว่า 80 ประเทศ ปฏิบติัการเพือ่เรยีกร้องให้มกีาร
เคารพต่อสทิธขิองเขา มจีดหมายเรยีกร้องกว่าหนึง่ล้าน
ฉบบัทีส่่งถงึรฐับาลอาเซอร์ไบจนัในปี 2554 ซึง่เป็นส่วน
หนึง่ของการรณรงค์ให้มกีารปล่อยตวัยบับาร์  ซาวาลาน 
          ยับบาร์ ซาวาลาน ถูกจับกุมและถูกกล่าวหาว่า
ครอบครองยาเสพติดเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ หนึ่งวัน
หลังจากโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเรียกร้องให้มีการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลตามแบบอย่างชาวอียิปต์ เขา
ถกูตดัสนิลงโทษทัง้ๆ ทีเ่มือ่ตรวจเลอืดแล้วไม่พบว่าเขา
ได้ใช้ยาเสพติดมาก่อน หลักฐานที่ใช้ลงโทษเขาส่วน

ของเราได้ เสรีภาพในการพดูเป็นสทิธขิองเรา เป็นสทิธิ
ของทุกคน เราจะต่อสู้ต่อไป” เขากล่าว
     ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั่วโลกจะจับตามอง  
อาร์เซอร์ไบจนั ในการท�าหน้าทีเ่จ้าภาพจดัการประกวด
ร้องเพลง 2012 Eurovision นักเคลื่อนไหวใน                 
อาร์เซอร์ไบจันจะใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจ
จากทั่วโลก ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิของทางการ      
อาร์เซอร์ไบจัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นด้วย
และจะสนับสนุนการรณรงค์เรียกร้องในครั้งนี้ 

ใหญ่เป็นค�ารับสารภาพจากสถานการณ์ที่ถูกบังคับ 
อกีทัง้ทางการยงัปฏเิสธไม่ให้เขาได้พบกบัทนายความ
          ในเดือนมีนาคมและเมษายน ผู้ชุมนุมหลายร้อย
คนเดินขบวนประท้วงการคอรัปชั่นของรัฐบาล เรียก
ร้องให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นธรรมและการเคารพ   
สิทธิมนุษยชน
          รายงานที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่
เมื่อเดือนพฤศจิกายนในชื่อ อาร์เซอร์ไบจัน: ฤดูใบไม้
ผลิที่ไม่เคยมาถึงจริง (Azerbaijan: The Spring that 
Never Blossomed) บันทึกเรื่องราวของผู้ประท้วง
หลายร้อยคนที่ถูกจับกุม และ 17 คน ได้ถูกลงโทษ    
จ�าคุกเป็นเวลานานจากการไต่สวนคดีที่ไม่เป็นธรรม
ในข้อหาจัดการประท้วง
 ยับบาร์ ซาวาลาน กล่าวกับแอมเนสตี้                   
อนิเตอร์เนชัน่แนลว่า การจบักมุเขายิง่ท�าให้เขามคีวาม
มุ่งม่ันมากขึ้นท่ีจะต่อสู้เพ่ือสิทธิพ้ืนฐานซ่ึงถูกปฏิเสธ
จากทางการอาร์เซอร์ไบจัน
          “เราไม่มีวันกลัวการคุมขังหรือการลงโทษ พวก
เขาอาจจบักมุเราได้ แต่ไม่สามารถท�าลายความมุง่มัน่

สุนทรพจน์เพื่อสิทธิมนุษยชน! 

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจ�าประเทศไทย นิตยสารบีแมกกาซีน และองค์การ
กระจายเสยีงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพบีเีอส) จดัประกวด “สนุทรพจน์เพือ่สทิธมินษุยชน” เพือ่เป็นการเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภททีม 3 คน (ใช้ภาษาอังกฤษแข่งขัน) ระดับอุดมศึกษา ประเภททีม 3 คน (ใช้ภาษาไทยแข่งขัน) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสุนทรพจน์
เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับให้ทุกคนในสังคมได้คิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยังคงมีอยู่ในสังคมโลก 
และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนกล้าคิดและแสดงความเห็นสู่สาธารณชน 

 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ ทีม DRA โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ทีม Rightful Empathizers โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ทีม ACT โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ทีมโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ 
ทีมพัฒนาแอมเนสตี้ โรงเรียนบางกอกพัฒนา และทีมPSM_1  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม)

 ทมีทีผ่่านเข้ารอบ ได้แก่ ทมี RBAC เพือ่
ความชอบธรรม มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ ทมี 
Right to Light มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม 
The Liberty มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ทีมลูกแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศ 
 ได้แก่ PSM_1  โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลขวัญใจมหาชน
ได้แก่ พัฒนา แอมเนสตี้ โรงเรียนบางกอกพัฒนา

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่  Right to light มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

รางวัลขวัญใจมหาชน
ได้แก่ ลูกแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับอุดมศึกษา

SAY 
IT 
RIGHTS 

    ผมรู้สึกดีที่ได้กลับมาอยู่กับเพื่อนอีกครั้ง ผมมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขา
อีกรวมทั้งครอบครัว” ยับบาร์ ซาวาลาน กล่าวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ในคืน
หลังได้รับการปล่อยตัว
          “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ไม่เฉพาะที่อาร์เซอร์ไบจัน แต่ในทุกแห่งหนของโลก ผมรู้สึกขอบคุณต่อการท�างานอย่าง
หนักของแอมเนสตี้และองค์กรอื่น ๆ ที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในอาร์เซอร์ไบจัน
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 เข้าร่วมกจิกรรมทีจ่ดัโดยส�านักงานหรอืจดัโดยกลุ่มแอมเนสตี ้เพือ่พบปะ พดูคยุ แลกเปลีย่น 
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกและร่วมลงมือปฏิบัติการร่วมกัน 

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION:  
 เราทุกคนมักจะมีข้อตั้งใจในทุกปีใหม่ว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้น มีความรักที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
เพื่อท่ีจะเติมเต็มชีวิตทุกๆ ปี แต่ท�าไมเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างจริงๆ จังๆ ในปีน้ี เพ่ือช่วยให้
ชีวิตของใครบางคนดีขึ้น หรือบางทีอาจจะสามารถช่วยได้มากกว่าพันชีวิต โดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับแอมเนสตี้ในปีพ.ศ. 2555 นี้

 แอมเนสตี้ เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เคลื่อนไหว ร่วมมือกันก่อให้เกิดพลังพิเศษที่น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทั่วโลก นักโทษมโนธรรมส�านึกได้รับการปล่อยตัว โทษประหารชีวิตก�าลังจะหมดไป 
การซ้อมทรมานจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการพิจารณาอย่างยุติธรรม การท�างานระดับนโยบายกับ
รัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกฏหมายและการปฏิบัติ ความเคลื่อนไหวที่ส�าเร็จของ
เราจะส่งผลมากมายต่อชีวิตของผู้ถูกละเมิดสิทธิ ในฐานะผู้สนับสนุนและสมาชิก คุณคือ               
ส่วนส�าคัญของความส�าเร็จเหล่านั้น
 มหีลายๆ วธิทีีค่ณุสามารถร่วมกบัเราในปีนี ้และนีเ่ป็นเพยีงไม่กีวิ่ธีทีค่ณุจะสามารถเตมิเตม็
ข้อตั้งใจในปีใหม่นี้ ร่วมเป็นอีกคนที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 “ทุกบาทท่ีคณุให้ เราสญัญาว่าจะใช้เพ่ือปกป้อง คุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”
 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ด�าเนินงาน
ได้ด้วยเงินบริจาคและเงินค่าสมัครสมาชกิ เราไม่รบัเงนิสนบัสนนุ
จากรัฐบาลหรือองค์กรทางการเมือง ในการท�างานรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงิน
นีห้มายความว่าเรามอีสิระทีจ่ะวพิากษ์วจิารณ์และมีความเป็น 
กลาง เราอาศัยเงินสนับสนุนการท�างานจากคุณ

 กลุ่มแอมเนสตี้ คือ พลังส�าคัญใน
การเคล่ือนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน ไม่ว่า
จะเป็นเขียนจดหมายร้องเรียน หรือจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นงานของ
แอมเนสต้ี  คุณสามารถสอบถามราย
ละเอียดที่ส�านักงานเพื่อขอข้อมูล            
กลุ่มแอมเนสตี้ 

บริจาคเงินสนับสนุนการท�างาน

เข้าร่วมกลุ่มแอมเนสตี้ ในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ชุมชน

ลงชื่อออนไลน์ 

ระดมทุน

สนับสนุนสินค้าแอมเนสตี้ 

เป็นองค์กร/บริษัท เพื่อสิทธิมนุษยชน 

ให้ “สมาชิก” เป็นของขวัญ!
 สมัครสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ให้กับครอบครัว เพื่อน หรือผู้ร่วม
งานของคุณ เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นอีกหน่ึงพลังร่วมกับอีกกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก เคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

 แค่เพียงไม่กี่คลิก และใช้เวลาไม่นาน นั่นหมายถึงคุณคือ
อีกคนที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิและมันส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้ 

 จัดกิจกรรมระดมทุนด้วยตัวคุณเองหรือร่วมกับกลุ่มของ
คุณ การระดมทุนเป็นอีกหนึ่งวิธีส�าคัญในการรวมกลุ่มเพื่อลงมือ
ปฏิบัติการอย่างได้ผล การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและในขณะเดียวกันระดมเงินทุน
เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน การจัดกิจกรรม
เพื่อระดมทุนนั้นไม่ยากอย่างที่คิด คุณสามารถจัดกิจกรรมเพื่อ
ระดมทนุได้ตามถนดัและเหน็สมควรหรอือาจจะเข้าร่วมในกจิกรรม
ที่จัดโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 ซื้อสินค้าและใช้สินค้าจากร้านแอมเนสตี้ ส่งผลทั้งด้าน
สนบัสนนุงบประมาณการท�างานและการเผยแพร่การท�างานของ
แอมเนสตี้ 

 การที่ภาคเอกชนสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เป็นการกระตุน้ให้บคุลากรในองค์กรตระหนกัถงึสทิธมินษุยชนใน
สังคมและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กร/บริษัท

SNAPSHOTS
JANUARY-MARCH 2012 

เก็บตกภาพกิจกรรม 
มกราคม – มีนาคม 2555

ร่วมกิจกรรมของแอมเนสตี้

อาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน
 ใช้ทักษะและความสามารถของคุณเพื่อส่งเสริม                 
สิทธิมนุษยชน อาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงานของแอมเนสตี้
คือพลังส�าคัญในความส�าเร็จของการเคลื่อนไหวงานรณรงค์ 
การระดมทุนและการเผยแพร่การท�างานของแอมเนสตี้

7-9 มีนาคม นายอควิโน พิเมนทอล อดีตประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานยกโลกโทษประหารชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์และเข้าพบคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา อธิบดีกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยและต่างประเทศ / 7-9 March: Mr. Aquilino Q. Pimentel, the former President of Senate of the Philippines, visited Thailand to share his                     

experiences on abolished the death penalty. Together with Amnesty International Thailand and Union Civil Liverty, he met the officer from Human Rights Commission, Human Rights Commission of the senator, 

Director General of the Rights and Liberties Protection Department. He was interviewed by Thai and International media.
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When another great institution, the BBC, 
turned 50, they advertised with banners 
that simply said ‘The BBC is 50 years 
old’. Some clever person added               
underneath ‘The BBC has always been 
50 years old’ 

Not true of Amnesty International. 

Its work at the beginning was simple 
and direct. Governments could not be 
trusted to respect the human rights of 
individuals, so ordinary people were 
given accurate information and wrote 
to governments asking them, politely, 
to stop. There was also a restriction – the 
victims must not have been involved 
with violence.

The work required painstaking accuracy, 
diligence and long-term commitment 
to the idea that human beings, anyone, 
anywhere, could uphold human rights. 
Rather middle-aged virtues.

Now at 50, Amnesty has embraced the 
‘full spectrum’ of rights, challenging 
not only governments but also                  
corporations and economic systems, 
campaigning not just against the killing, 
torture or unfair imprisonment of          
non-violent individuals, but also for the 
economic, social and cultural rights of 
entire communities and peoples. And 
it does so after some fractious and 
strident internal debate. More like a 
rebellious teenager.

Alec Bamford
Member for far too long.

AMNESTY INTERNATIONAL AT 50

50 YEARS: CAMPAIGNING 
FOR HUMAN RIGHTS 

WHY OUR WORK ON 
HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE!!

SAY IT RIGHTS: HUMAN RIGHTS 
SPEECH CONTEST

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION: 
‘MORE HUMAN RIGHTS!’

GOOD NEWS 

Looking back, looking ahead...Amnesty International

Amnesty International Thailand members and human rights 
activists tell FREEDOM about the reasons ‘Why Our Work 
on Human Rights Must Continue’

Your supports made it happens: the release 
of 20 years old youth activist Jabbar Savalan 

Young people are of massive importance to Amnesty International 
and play a vital role in the work that we do. Their voices must be heard. 

THIS IS YOUR FREEDOM MAGAZINE
PLEASE LET US KNOW IF YOU LIKE IT

FREEDOM

FREEDOM

SEND YOUR COMMENTS AND SUGGESTIONS TO:

There are good reasons for this. Human rights violations don’t just arise from the 
sadism of police, soldiers or prison wardens. There are also strong social,            
cultural and economic factors that embed a disregard for human rights into the 
structure of society.

I sometimes miss the simplicity of the old Amnesty, but at the same time, I’m 
glad it’s learned over the years and I’ve been able to learn to be younger with it.

Ah but I was so much older then, I’m younger than that now. Bob Dylan.

Have you acted on what you’ve read?
Have you shared the information with anyone?
What would you like to see more of in future issues?
Do you have photos or articles that you would like 
to share with other members?
And finally, don’t forget to visit our website www.amnesty.or.th

When you finish reading FREEDOM please pass it on to others so  
they can learn about Amnesty International and the vital work we do.

Growth Mobilization Coordinator
Amnesty International Thailand
90/24 Soi Ladprao 1, Ladprao  Rd.,                                        
Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900        

Email: membership@amnesty.or.th

PASS IT ON 

INSIDE 
THIS 
FREEDOM
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50 YEARS CAMPAIGNING FOR HUMAN RIGHTS WHY OUR WORKS 
ON HUMAN RIGHTS 
MUST CONTINUE!

SALIL SHETTY, Amnesty International’s Secretary General    
Ref. FLAME, AI New Zealand

CHANGE IS COMING FROM WITHIN THE COUNTRIES WITH 
THE GREATEST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

CHIRANUCH PREMCHAIPORN, 
DIRECTOR OF THE PRACHATAI WEBSITE

SAWIT KAEOWAN, 
SECRETARY GENERAL, 
THE STATE ENTERPRISE WORKERS’ RELATIONS CONFEDERATION

SOMBAT BOONNGAMANONG, 
RED SUNDAY GROUP LEADER

PRATHABJIT NEELAPHAIJIT, 
JUSTICE FOR PEACE FOUNDATION

JITTRA COTCHADET, 
TRADE UNION OFFICER, THE UNION OF TRIUMPH INTERNATIONAL

TICHA NA NAKORN, 
DIRECTOR OF KANCHANAPHISEK JUVENILE TRAINING CENTRE

In my first few months as Amnesty               
International’s secretary general, I have 
had the good fortune of traveling from Peru 
to Uganda to Thailand, meeting human 
rights defenders and Amnesty volunteers, 
activists and staff.

It became increasingly clear to me that 
Amnesty has achieved a lot in a relatively 
short period of time – 50 years is after all 
the blink of an eye in historical terms.

What I also saw is that there is still much 
to do, especially at the global level. Yes, 
thanks to persistent campaigning, 139 
countries do not now use the death           
penalty in practice – but there are over 190 
countries in the world. Unlawful detention 
and torture is a continuing reality in scores 
of countries.

I had one of the most painful reminders of 
this in the Ugandan capital Kampala. When 
I was there, David Kato, the well-known 
gay rights activist in Uganda, told me what 

a key role Amnesty was playing in supporting 
LGBT issues. He was brutally murdered in 
broad daylight shortly after.

The context in which Amnesty International 
will be operating in the coming years is 
vastly different from our first 50 years. The 
Middle East and North Africa provide the 
best example of this. Change is increasingly 
coming from within the countries that   
experience the greatest human rights     
violations. Young people are at the forefront, 
using social media to get organized.

This does not change the power of                 
international solidarity. It does not replace 
the power of good, solid grassroots groups 
or high quality research and evidence-building, 
or the role of the mainstream media. But 
it does present challenges.

Amnesty’s plans to deal with this changing 
reality are at an advanced stage. We are in 
the process of significantly increasing our 
capacity to deal with these crises much 

closer to the ground. The first two national 
‘hubs’ will commence this year in Brazil 
and India, with another 10 hubs expected 
to open in Asia, Africa and Latin America 
in the next couple of years.

Apart from increasing the local relevance 
of work, this move will significantly grow 
our public constituency of support in the 
global South and go a long way to positioning 
Amnesty as a truly international movement.

Without your activism, your solidarity, your 
voice, your funding, we could not do what 
we are doing today in Benghazi, Cote d’Ivoire 
and many other places.

Human rights is a fundamental issue. It is directly linked with us from birth until death. 
It is also related to human dignity, which forever applies to life. It is considered both as 
an individual matter where one has basic rights to a better quality of life, and as a public 
matter for setting the value and importance of living and of being prepared to defend these 
basic rights.

There are still rights violations regarding labour rights, salaries and wages, welfare rights, 
etc. These are all unjust. It stems from various forms of exploitation by the capitalists 
searching for profits, some of whom may surrender on these issues, such as acceding to 
various compensations. There are still some, however, who have not acquiesced, but fought 
back and appealed. As days go by, the severity will intensify nevertheless, so we must 
continue to work for the sake of rights. 

Society lacks standards of social justice; oppression and abuses illustrate this clearly.       
In addition, we are in a period of adjustment in order to survive in society; therefore the 
subject of human rights should be continuously studied since the idea of human rights is 
still new to society.

In Thai society, the issue of human rights is still in the margins where there is no common 
understanding and no emphasis on this subject at the community level. Moreover,             
there are unresolved issues of social inequality, undermining human rights. Therefore,      
it is important to address and work on human rights.

Rights violations occur on a daily basis. Sometimes we are not aware of rights violations 
due to cultural reasons or the media persuading us to believe otherwise. Generally, a direct 
violation of the rights may be noticed and defended. A more worrying situation is when 
people use the media, beliefs, traditions, and culture as tools. Therefore, creating           
awareness would be tremendously helpful to protect rights and help establish an                  
understanding of what is right.

Every human being should be protected as a member of society. The best protection is 
that everyone recognizes the rights of others. Achieving this awareness means that other 
people are in turn aware of our rights. This is therefore the main reason that we can live 
together peacefully with respect for each other’s value. These may not occur naturally, so 
there must be an organization or an educating process. If this can actually be achieved, 
then peace would not be out of our reach.

Amnesty International Thailand members and 
human rights activists tell FREEDOM the reasons 
WHY OUR WORKS ON HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE 
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Human rights have a deep meaning and a broad scope: from respecting the value of humanity and 
equality, non-discrimination, particapatory democratic rights, political, economic, social and cultural 
rights, the rights of individuals, and a community’s right to a good social welfare system. Human rights 
are dynamic and will develop when the law and government policies meet international human rights 
standards and people in society have an understanding and awareness and can defend their own rights 
and the rights of other people.

The problem of human rights is a problem that has lived side by side with us since the beginning of 
our modern nation-state era. Once there is a state with sovereign authority, various problems can 
occur as a result of this power. If no one is willing to speak out for human rights, then we will be faced 
with a one-sided and biased debate. Part of our work on human rights is to protect the human rights 
of those who cannot stand up against the state.

Human rights violations occur all the time on this planet. We might even be the victims and not    
realise it. These problems occur in civil and political rights, the right to media consumption, rights 
related to criminal justice, health rights, etc. On these issues, I demand protection for others in    
society who are victims as well as myself. Working in business, I learned that business may be         
unstable in a decaying society, and society may not be well if the private sector aims for profits alone 
while exploiting society. We cannot deny that this is a piece related to the benefits of society.           
Nevertheless, everybody should stop tyrannizing and exploiting one another and join together to improve 
our society. 

There are still various forms of human rights violations against a substantial number of people, even 
though Thai society’s awareness of this matter is increasing. Improvements were brought about with 
the 2540 Constitution (1997) and the establishment of the National Human Rights Commission 
which has spread awaremess of human rights and human dignity. In the past, a person might have 
surrendered because there was a lack of understanding that they as humans have dignity and          
equality among each other. However, in the present, social movements and the media have                    
contributed to social awareness. People are increasingly learning about human rights. Therefore, we 
have shifted the focus of our work towards changing legislation as a more sustainable solution.

SERETARIAT  OF   YOUNG  PEOPLE  FOR DEMOCRACY  MOVEMENT  (YPD)
 

As a lawyer, I recognize that human rights make up a fundamental part of the legal profession. I have 
thus been required to work in this area. I did not leave this task for specialists in any other field, so 
I am constantly faced with these issues.

We act because we love mankind, we value humanity, and we see the value of every human being. 
Even though wrongful deeds were done and mistakes were made (scapegoats especially deserve 
sympathy), or some failed to conquer lust or pressure, or there was no one to help lead the way in 
the time of darkness causing one to feel low, we should give love, mercy, and opportunity, and      
realize that everyone has human dignity. We are all vulnerable as human beings. No one can          
honestly say, “Today, I will not err.” We all share a similar fate. Therefore, if we learn to love, have 
mercy, grant opportunity, and care for each other, society will become safer and the people in the 
community will be better off.

If we believe that every human being should be treated equally, there should therefore be a group of 
people who care, protect, and inform us how we protect rights that have been violated. In addition, 
the government should protect the rights of people in society. Furthermore, if the government or its 
officials themselves violate the people’s rights, we should then undertake the responsibility to protect 
those rights; which requires a public mind in order to help others.

Human rights is an important issue which we must pursue and practise. In addition, the public body 
of knowledge needs to be expanded to include awareness of natural resources. We must do this by 
letting the people make the plans, set the terms, and administer their waterways in order to defend 
the community’s own rights. Besides thes, there will be activities which will defend the public’s 
human rights, such as demonstrations and book presentations, to let the villagers’ perspective be 
seen. Additionally, we will create networks with various groups.

At present, although awareness of human rights in Thailand is increasing, people still have divergent 
understandings and interpretations of the term. More importantly, human rights violations still occur 
every day. Therefore, organizations working on human rights have to continue with their heavy      
workload, as there is still much to be done. This is a long-term problem that requires time to resolve.

There are still people facing human rights violations, and they face serious impacts, such as death 
or the inability to continue living normally.

Human rights are inherent from birth. The right to speech and the right to gather are significant for 
participation and involvement in development and politics. Everyone wants to have a better quality 
of life, stability in the workplace, the right to expression in society, and stability in their lives. All 
these are considered human rights. A number of people misunderstand that these ideas are left-wing 
extremists but actually, we practice human rights daily that we overlook its importance. Until one 
day when we would be deprived of these rights, we will think and yearn for them.

Rights are abstract, but for people who are mistreated or suffer domestic abuse or child abuse, they 
have concrete effects. Besides women, there are other groups against whom human rights violations 
still occur, such as men who are raped and the third sex, which is abused. These problems are direct 
violations of human rights. Therefore, it is necessary to continue demanding rights. If there are no 
safeguards, problems may increase.
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Because violations occur continuously by individuals, institutions, and groups that do not hold      
themselves accountable to institutions or other individuals, the consequence is societal problems and 
it is therefore an endless mission, similar to the endless quest for social justice or the quest for       
democracy. Thus, it is important that we act and continue to fight for human rights.

According to Johan Galtung, human rights violations persist in three dimensions: 1) the physical  
dimension, which manifests in abuse and loss of human life by the use of physical force and weapons; 
2) the structural dimension, which hides in national development policies and the rules of resource 
allocation, along with various other laws which do not give real or sufficient value to socio-economic 
equality, leading us to conflict and to fighting over resources without end; and 3) the cultural               
dimension, which should be very concerning because if people in society are still indifferent towards 
the threats against the lives of their fellow humans and human dignity, human rights violations in the 
physical dimension and the structural dimension will persist. Working towards human rights has no 
end, but will continue to evolve with the changes of society over time.

Because we are human, we have friends whose human rightrs have been violated, whether or not we 
ourselves are to blame.The impact of this is unavoidable. We often do not recognize the impact and 
so it may be too late when we realize we need to solve the problem.

As long as there are gaps between people, whether there are differences between nationalites,          
languages, the state and the public, financial statuses, genders, or age groups, we will still maintain 
our presence; especially since freedom is important for equality and, most importantly, for uniting us 
as one world. Therefore it is crucial to bridge the gap and make people understand their rights.

From my experience regarding human rights in education, work, and activities, I came to have           
interest in and love for working in this field. Using music and songwriting to communicate about    
human rights has been effective for advocating support for those whose rights have been violated and 
allowing them to stand up and claim their rights.

Firstly, human rights are moral, helping to shape society to become just, to have respect for                   
humanity. Therefore it is good to encourage, spread, and work on human rights.  Secondly, Thai so-
ciety has numerous rights violations under its watch. Violations can be categorized into two types:  
first, the majority of people are not aware of the concept of human rights and therefore violate them 
without knowing; second, intentional rights violations.  Thus, educating and promoting human rights 
are a priority for these groups of people. Thirdly, although Thai society increasingly recognizes the 
rights and liberty of the people, in practice, government officials do not comply fully with human rights 
standards. Even with the constitution, implementation is nevertheless slow causing continuous rights 
abuses. Fourthly, even if there are little or no longer any rights violations, the main point is that the 
issue of human rights needs to develop to cope with the changes of the era. 

Thai society needs to incorporate the principles of human rights into its culture.

All humans have equal rights. In today’s society, violations of human rights persist. Moreover, the 
concept of human rights is not yet widespread. There should be more equality in society as mentioned 
in the Universal Declaration of Human Rights. In Thailand, human rights abuses occur against     
communities such as the minority ethnic groups. Work towards equal rights is significant.

Human rights issues continue to be a big problem. Thai society is hardly aware of the issue, and the 
mechanisms to protect rights are relatively small compared to the problems that exist. Moreover, this 
problem will become more complex over time causing the need to work on human rights.

We do this because human rights violations persist in almost every aspect of life. In addition, human 
rights are universal, should be acknowledged, and should be studied. 

Because rights are still being violated, causing trouble for many of those who generally are                  
defenseless community members and marginalized people, these people need someone to be their 
voice to demand rights for them. If there is no party acting on their behalf, these people will likely 
be forever bullied. It is therefore a positive sign to have groups of people that notice and provide 
justice to them. Human beings should all be equal with one another. 

Human rights are right beside us. It should therefore be further studied because there is not yet a 
correct understanding of the matter, for the purpose of protection against any social or human rights 
abuse and reducing the violations and perhaps eradicating it from society. My role as a professor 
involves teaching “Politics of Justice and Human Rights” which relates to human rights, justice, and 
the international impact that creates different views on human rights.

Because we believe that everyone wants to improve society, we consider it a good opportunity to start 
work right here. We feel good that we can help alleviate some problems. Although it looks small,       
it is better than doing nothing.
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Although Thai society is increasingly waking up to the problem of human rights, people’s understanding 
of human rights is still divergent and insufficient, as are the use of rights and the enforcement with               
accountability and respect for human rights or each other’s rights, and the protection of equality.      
We do not choose to commit human rights violations in various forms and levels. Whether by                 
individuals, the state, or the business sector, with or without intent, violations can be seen these days. 
Therefore, promoting understanding and awareness of human rights continues to be important and 
necessary.

In the context of Thai society, there is a limited understanding of human rights and a high tendency 
not to accept this concept, with the idea that it is unsuitable for Thai society. Thai political culture is 
not accustomed to accepting conflicting ideas of others. As a result, if you have an idea that is           
different, then it is wrong and you will face the consequences. Human rights are new to the Thai 
community. Realising these rights, however, would surely bring about greater degree of peace, and it 
is a positive effort that should be continued.

Because most people do not understand or to not value human rights, this disregard causes human 
rights violations to persist. This also includes the violation of human dignity. The abuse of the rights 
of our fellow human beings means we are destroying each other. This inevitably leads to civil unrest.

Whenever we are able to create love for others and share kindness among each other, without violating 
their rights, we will gain happiness as a result of our work towards human rights. 

There is a continuous presence of human rights violations by the government, by the business sector, 
and by individuals. Violations due to authoritarian laws such as the Emergency Decree, where there 
are no checks and balances of power between the legislative, executive or judicial branches, enables 
the authorities to put them to use in an exploitative and discriminatory manner.

Because violations of human rights still exist in the country, it is therefore necessary to have                  
organizations working on human rights; Amnesty International Thailand is one of these organizations 
that pave the way towards respecting and supporting human rights in Thailand. The case may be that 
society has overlooked the issue, and the focus may have come from international actors. Thus, it is 
necessary to have more organizations to monitor, campaign, encourage, and educate the public about 
human rights.

This issue is related to our daily life. Others should treat us with respect to human rights and vice 
versa. Thus, we should not act passively and ignore the matter. We should practice the rights we have 
and help others.

As long as there are human rights violations, as long as the people and members of the world         
community are still unaware of their rights, we ought to safeguard or take the oppurtunity to insist 
on using our rights. Human rights are still an extremely important issue because the global society, 
or the society at the community, regional, national, and global levels still cannot live together in 
peace, so we continue. As long as people still do not understand their rights, are unaware, or do not 
see the value of human rights, then it is necessary to live together, so we must be aware of our rights.

Thailand has a problem with human rights violations in many serious forms like various other        
countries all over Asia and the world. I find that the role of human rights activists is coordinating 
and explaining the perspectives of human rights to the people to let them demand rights themselves 
and explain their own problems to government officials to safeguard and protect the rights of the 
people in order to create a peaceful just society with a minimum standard. Human rights our 
founded upon dignity. It is not easy, however. We must be diligent because we can see the light at 
the end of the tunnel. Do not be discouraged.

The issue of human rights persists in Thai society as it does worldwide.  In terms of human rights, 
there needs to be respect and implementation by the people themselves; including how the state 
treats its people. Monitoring is therefore necessary to protect rights. It is the duty of all people.          
If we are not vigilant, we will be more susceptible when the state fails to protect us. Thus,              
monitoring the state on the issue of human rights is crucial, so that examples may be set as to how 
we should treat one another. This is why we need to work on human rights.

Because there are a substantial number of problems regarding human rights, our work on human 
rights must continue!

We want Thai people to help build a democratic society with peace and sustainable development. 
Human rights are a necessary foundation of this society.

The problems regarding human rights continue. The world has become more developed, more           
materialistic, and more populated; therefore competition for resources is inevitable resulting in winners 
and those who are less fortunate. Although rules exist, people with economic or political power do not 
play by them and therefore they take advantage of others. This usually leads to rights violations. An 
example of this can be seen from dam construction companies that cause flooding or displacement. 
If these situations were in line with rules and protocols, then there should be reports on environmental 
and health impacts and assessments of the project. This has been a problem because there are those 
who do not abide by the rules. Thus, we have to continue our work on human rights.

Because there is rarely a strong concern for human rights, there are broad violations of human rights. 
This is why we continue our human rights work.
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We cannot simply live our lives based on making money. Working on the issue of rights is building     
a relationship between fellow human beings that respect each other. This is rather what living is about.

Seeing people suffer, reading about crimes in the newspapers, knowing that discrimination based on 
race and skin color exist, this shows that human beings do not see one another as being equal.     
Violations continue to persist.  If the human race continues to fight, to kill each other, then we still 
need to continue our work on human rights.

There are plenty of people in our society and in this world whose rights are being abused. Violations 
occur due to lack of understanding among races, religions, or political ideologies. This eventually 
causes certain people to be victimized in society leading to injustice and inequality among humans. 
As a person who witnessed rights violations, I want to do something to make the victims’ voices heard. 

If we do not do it, then who will?  Our society contains gaps because the world continues to revolve 
around the capitalist system; Thai society is not an exception. There is no equal opportunity for           
everyone. We do not even have the time to notice who is being exploited. No matter who we are, what 
we are doing, or where we are positioned in the society, we all play a part in building a moral and 
just society. It is not a one-man assignment; it is rather the duty of everyone.

Human rights are related to our lives. We need to act because there are those who are unaware,      
who do not understand and therefore refer to and use these rights inappropriately in society.

Serious human rights violations persist in Thailand. However, the protection of human rights by the 
state is not sufficient. So how can we just stand and observe the human rights abuses that our    
brothers and sisters are suffering through? If there is no attempt for a movement to respect human 
rights within Thai culture, we, or our loved ones, could someday be the next victims.

Human rights violations that have infiltrated every part of society. I believe that human rights     
violations are the most severe and we cannot overlook them.

YOUNG PEOPLE ARE OF MASSIVE 
IMPORTANCE TO AMNESTY 
INTERNATIONAL AND PLAY A VITAL 
ROLE IN THE WORK THAT WE DO. 
THEIR VOICES MUST BE HEARD. 

Amnesty International Thailand in collaboration with the British Embassy in Thailand,         
BE Magazine, and Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) organized a human rights 
speech contest called “Say It Rights,” on the occasion of the 50th Anniversary of Amnesty 
International. The contest was divided into two levels: High school students in three-person 
teams (using the English language in the competition), and university level students in 
three-person teams (using the Thai language in the competition). “Say It Rights” was           
intended to promote public thinking and analysis of human rights violations, which are still 
prevalent around the world, and to encourage young people to dare to think and share their 
opinions with the public.

DRA team from Dara Academy, 
Globalrightzation team from Montfort 
College, Keerapat International 
School team, Patana Amnesty team 
from Bangkok Patana School, 
Rightful Empathizers from Montfort 
College, ACT from Assumption 
College Thonburi, and PSM_1 from 
Srinakarinwirot University              
Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary)

RBAC team from Rattana Bundit 
University, Right to Light from 
Thamamsat University, The Liberty 
Team from Mae Fah Luang                           
University, and Look Mae Fah Luang 
team from Mae Fah Luang University 

SAY 
IT 
RIGHTS 

PSM_1 Team, 
Srinakarinwirot University 
Prasarnmit Demonstration School 
(Secondary)

Right to Light, 
Thammasat University  

Patana Amnesty Team,                    
Bangkok Patana School

Look Mae Fah Luang Team, 
Mae Fah Luang University
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DONATE TO HUMAN RIGHTS

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION: 
‘MORE HUMAN RIGHTS!’

We all make New Year’s resolutions to be 
better people, live better, healthier, more 
fulfilling lives every year. Why not make          
a real change this year to better someone 
else’s life, or perhaps thousands of lives by 
getting more involved with Amnesty in 2012. 

We’re a volunteer movement that produces 
extraordinary results. Prisoners of conscience 
are released. The death penalty is abolished.      
Torturers are brought to justice. Governments 
are persuaded to change their laws and              
practices. Our achievements have a huge 
impact on the lives of individual people.      
As a supporter/members you are a vital part 
of those achievements.

There are many ways to get more involved 
with us this year. Here are just a few ways 
to fulfill your New Year’s Human Rights 
resolutions.

Make a donation today and help create a 
world where justice, freedom and dignity 
are not the birthright of a privileged few, 
but the deeply-held vision for all. Amnesty 
International Thailand relies on your         
support. We do not accept funding from 
governments or political organizations for 
our campaign work against human rights 
abuses. This financial independence means 
we are free to criticize or applaud with 
objectivity and impartiality. We rely on 
contributions from people like you.

JOIN A LOCAL GROUP
Our local groups are the real face of Amnesty 
in your community. They take part in          
demonstrations, letter-write and organize 
events to support the work of Amnesty. Find 
out where your local group is by giving us a 
call to get contact details.

PARTICIPATE AT AMNESTY EVENTS 
Participate at events organized by Amnesty 
International Thailand or Amnesty local 
groups. It’s the place to meet people, join 
groups, take action and find out what’s      
happening in your area and around the world.

SIGN SOMEONE UP!
Sign up your friends and family as members 
of Amnesty International Thailand as some 
of the 3 million people who make up the 
world’s largest human rights organization. 
Promote Amnesty among your peers of give 
them a gift membership. Members are at the 
very core of Amnesty International.

ACT NOW ONLINE 
With just a few clicks you can take action 
online for human rights and make the world 
a better place. It only takes a minute! 

JOIN A SCHOOL ACTION GROUP 
Student activists have always been at the 
frontlines of human rights movements. Get 
your friends and school involved in our    
campaigning to help achieve change.

RAISE FUNDS 
Organizing your own fundraising activity is 
a great way to get active, have fun and be 
social in support of human rights, whilst 
raising funds and awareness for our cause.

SHOP FOR HUMAN RIGHTS 
Your purchase of Amnesty International 
Thailand merchandise will enable us to run 
our vital campaigns protecting human rights 
around the world.

INTERN OR VOLUNTEER 
Use your skills and knowledge to promote 
human rights. Our volunteers and interns are 
involved with our campaigning, fundraising 
and promotions.

CORPORATE SUPPORT 
Inspire your colleagues, clients and customers 
by connecting your business with human 
rights.

SNAPSHOTS
JANUARY-MARCH 2012 
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