FREEDOM
ส�ำหรับผู้สนับสนุนและสมาชิก
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2555

INSIDE
THIS
FREEDOM
… เมื่อเด็กคนหนึ่งถูกบังคับให้ขายแรงงาน
... เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ขายประเวณี
... เมื่อชาวพม่า ลาว กัมพูชา กลุ่มหนึ่งถูกนายหน้าจัดหางานหลอกลวงมา
บังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส
... เมื่อพี่น้องในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ถูกคุกคามด้วยความรุนแรงอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวัน
... เมื่อชุมชนแห่งหนึ่งถูกนายทุนบุกรุกที่ดินท�ำกิน
... หรือเมื่อชุมชนแห่งหนึ่งถูกท�ำให้เกิดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ อันเนื่องมาจาก
ของเสียจากอุตสาหกรรม
ฯลฯ

คุณอาจไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องราวเหล่านี้
... แต่หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ
... กับครอบครัวของคุณ
... หรือกับญาติพี่น้องของคุณ
... รวมทั้งกับชุมชนของคุณ
ความรู้สึกของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ความรู้สึกเหล่านั้นที่คุณสัมผัสได้
นั่นคือเหตุผลต่อค�ำถามที่ว่า
ท�ำไมเรายังคงต้องท�ำงานปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน!
				
ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
				
ผู้อ�ำนวยการ
		
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

50 YEARS:CAMPAIGNING
FOR HUMAN RIGHTS
เหลียวหลัง แลหน้า 50 ปี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

WHY OUR WORK ON
HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE!!
หลากหลายความคิด หลากหลายความเห็น หลากหลายเหตุผล จากหลากหลาย
ผู้คนที่ยังคงท�ำงานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน!

I AMNESTY CORNER
วันเวลาในค่ายบ่มเพาะให้กระหายใคร่รู้และพร้อมปฏิบัติการ “ลางริน”
อาสาสมัครนักกฏหมายที่รวมตัวกันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มพลังในการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน... เพราะ“ใต้ฟ้าผืนนี้ ไม่ได้มีแค่เรา”

SAY IT RIGHTS

สุนทรพจน์เพือ่ สิทธิมนุษยชนโดยกลุม่ เยาวชนคนรุน่ ใหม่ กลุม่ คนทีจ่ ะเป็นกระบอกเสียง
เพื่อความยุติธรรม กลุ่มคนที่มีบทบาทส�ำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน

โปรดส่งต่อ:
เมื่อคุณอ่าน FREEDOM แมกกาซีนจบแล้ว โปรดส่งต่อให้คนใน
ครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงานหรือคนอื่นๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้การท�ำงาน
ของแอมเนสตี้และเพื่อชักชวนให้พวกเขาเข้ามาเป็นอีกคนที่ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อ
ปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
“แมกกาซีนเสรีภาพของคุณ”
กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากคุณชอบ

FREEDOM

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

FREEDOM

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

FREEDOM
บรรณาธิการบริหาร : ปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
หัวหน้ากองบรรณาธิการ : สินนี าฏ เมืองหนู
กองบรรณาธิการ : ผกามาส ค�ำฉ�่ำ เนาวรัตน์ เสือสอาด ตฤณ ขุมทรัพย์
สุธารี วรรณศิริ
ผู้แปล : นาเดีย จาเซ็ม อดิศัย แดงเดช ไรอัน เวลเลอร์
ศิลปกรรม : ไชยา โคตรศักดี
นักศึกษาฝึกงาน : บูรณิจฉ์ ตันติวุฒิพงศ์ อรรถพล กาญจนแก้ว

GOOD NEWS
ลายเซ็นต์และจดหมายจากคุณ ท�ำให้มีข่าวดี
“นักกิจกรรมนักศึกษา ยับบาร์ ซาวาลาน ได้รับการปล่อยตัว”

ขอขอบคุณ 50 ความเห็นที่เรายังเดินหน้าเพื่อสิทธิมนุษยชน
ภาพและเรื่องใน FREEDOM สงวนสิทธิ์โดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

FREEDOM แมกกาซีนเสรีภาพโดยแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ส�ำหรับผู้สนับสนุนและสมาชิกแอมเนสตี้ 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

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION:

มีอีกหลายๆ วิธีที่คุณสามารถสนับสนุนและเคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง คุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
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FREEDOM

FREEDOM

50 YEARS CAMPAIGNING FOR HUMAN RIGHTS
ซาลิล เชตตี้, เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล / อ้างอิง: จดหมายข่าวเฟลมของเอไอ นิวซีแลนด์
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WHY OUR WORK ON HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE

“50 เหตุผล ทีท่ กุ คนยังเดินหน้าเพือ่ สิทธิมนุษยชน”
หลากหลายความคิด หลากหลายความเห็น หลากหลายเหตุผล จากหลากหลายผู้คนที่ยังคงท�ำงานและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน!

ความเปลี่ยนแปลงก�ำลังจะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ
ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

จีรนุช เปรมชัยพร

ผู้อ�ำนวยการเว็ปไซต์ประชาไท
สิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งตัง้ แต่เกิดจนถึงตายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน หรือศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ซึง่ เป็นเรือ่ ง
ตลอดชีวติ เป็นเรือ่ งทัง้ ในแง่สว่ นบุคคลทีส่ ามารถมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และในแง่ของทุกคนทีเ่ ป็นการ
ก�ำหนดคุณค่า ความส�ำคัญของการมีชีวิตอยู่ และพร้อมที่จะปกป้อง รักษาสิทธิขั้นพื้นฐาน

สาวิทย์ แก้วหวาน

เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
เรื่องสิทธิยังมีการละเมิด อย่างเช่น แรงงาน เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และอื่นๆ ที่ไม่เป็นธรรม เกิดจากการเอา
รัดเอาเปรียบในรูปแบบต่างๆ จากนายทุนที่ต้องการแสวงหาผลก�ำไร ซึ่งอาจจะมีคนบางส่วนที่ยอมจ�ำนนต่อสิ่งนั้น อย่าง
เช่น การยอมรับในค่าตอบแทนต่างๆ แต่ก็จะมีคนบางส่วนที่ไม่ยอม และต่อสู้ เรียกร้อง นับวันก็จะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น การท�ำงานเรื่องสิทธิจึงจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง

สมบัติ บุญงามอนงค์

แกนน�ำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง
สังคมยังไม่มีมาตรฐานในเรื่องของความเป็นธรรม อย่างเช่น การกดขี่ การละเมิดสิทธิ ประกอบกับว่าเราก�ำลังอยู่
ในช่วงของการปรับตัวของความอยู่รอดในสังคม จึงท�ำให้เรื่องสิทธิยังเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษา และชุดความคิดเรื่อง
สิทธิมนุษยชนยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคม

ประทับจิต นีละไพจิตร

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ในเดือนแรกๆ ทีผ่ มเข้ามาท�ำงานเป็นเลขาธิการ
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล นับเป็นความโชคดี
ของผมที่ได้เดินทางจากเปรู ไปถึงยูกันดา ไปถึง
ประเทศไทย ได้พบปะนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน อาสา
สมัคร และเจ้าหน้าที่ของแอมเนสตี้ และมันท�ำให้ผม
เข้าใจมากขึ้นถึงความส�ำเร็จมากมายของแอมเนสตี้
ในช่วงระยะเวลาไม่นาน - เวลา 50 ปีเป็นเพียงชั่วพริบ
ตาเดียวเท่านั้นเองจากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
ผมเห็นว่ายังคงมีงานอีกมากมายที่ต้องท�ำโดย
เฉพาะอย่างยิ่งงานในระดับโลก อาทิเช่น การรณรงค์
ยุตโิ ทษประหารชีวติ แม้วา่ ในขณะนี้ 139 ประเทศจาก
190 ประเทศทัว่ โลกไม่มโี ทษประหารชีวติ ในทางปฏิบตั ิ
แล้วก็ตาม การรณรงค์ยุติการกักขังอย่างผิดกฏหมาย
และการกระท�ำทรมานซึ่งยังคงมีอยู่จริงและเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆ
ผมมีเรือ่ งเตือนใจทีเ่ จ็บปวดทีส่ ดุ เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้
ในกรุงกัมปาลา เมืองหลวงของประเทศยูกันดา ที่นั่นผม
ได้พบและพูดคุยกับ เดวิด คาโต้ (David Kato)
นักเคลื่อนไหวสิทธิเกย์ในประเทศยูกันดา เขาเล่าให้ผม
ฟังถึงบทบาทส�ำคัญของแอมเนสตีใ้ นการสนับสนุนประเด็น
สิทธิความหลากหลายทางเพศ (LGBT) และหลังจากนัน้
ไม่นานเขาถูกฆ่าตายอย่างทารุณทั้งที่เป็นเวลากลางวัน

บริบททีแ่ อมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จะด�ำเนิน
งานในปีต่อๆ ไป จะแตกต่างจาก 50 ปีแรกของเรา
อย่างมาก ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็น
ตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ ในเรือ่ งนี้ ประเทศต่างๆ ทีล่ ะเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรงก�ำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากขึ้นเรื่อยๆ คนหนุ่มสาวคือแนวหน้าของการ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยใช้สื่อทางสังคมในการรวมตัวกัน
อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงพลังของความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันใน
ระดับนานาชาติ มันไม่ได้ทดแทนพลังของกลุ่มราก
หญ้าหรืองานวิจัยคุณภาพสูงที่มีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อ
ถือ หรือบทบาทของสื่อกระแสหลัก แต่มันก็แสดงให้
เห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ที่เราต้องปรับตัว
แผนงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ในการตอบรับต่อการเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้กา้ วหน้าไปมากแล้ว

เราก�ำลังเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ทีจ่ ะรับมือกับการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ โดยการ
ขยับเข้าไปอยู่ใกล้กับสถานการณ์และผู้ทรงสิทธิมาก
ขึ้น แอมเนสตี้จะเพิ่มส�ำนักงานภูมิภาคซึ่งจะเป็นศูนย์
การท�ำงานซึง่ แต่เดิมมีอยูใ่ นไม่กปี่ ระเทศ โดยในปีนจี้ ะ
เริม่ ทีส่ องประเทศคือบราซิลและอินเดีย และในอีกสอง
ถึงสามปีข้างหน้าจะมีส�ำนักงานภูมิภาคในอีกกว่า

10 ประเทศในเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกา
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่าง
มาก นอกเหนือจากการท�ำงานให้สอดคล้องกับประเด็น
ในประเทศมากขึ้นแล้ว ก้าวย่างนี้จะช่วยให้เรามีแรง
สนับสนุนสาธารณะมากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาทั่วโลก และจะก้าวไกลต่อไปเพื่อให้
แอมเนสตี้เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวระหว่างประเทศอย่าง
แท้จริง
หากไม่มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการ ความเป็น
น�้ำหนึ่งใจเดียวกันและแรงสนับสนุนจากพวกคุณแล้ว
แอมเนสตี้คงไม่สามารถท�ำในสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำในทุกวันนี้
ในเมืองเบงกาซี ประเทศลิเบียในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์
และในประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

เรื่องสิทธิมนุษยชนยังไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของสังคมไทย คือ ยังไม่ได้เป็นที่เข้าใจได้ทั่วไป ไม่สามารถที่จะเน้น
ความคิดเรื่องนี้ได้ในระดับชุมชน หรือทั่วถึงได้ แล้วก็มีเงื่อนไขทางสังคมประเภทความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้น และเรื่องนี้ก็
ไม่ได้รับการแก้ไข จึงท�ำให้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นการท�ำงานก็ยังเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอยู่

จิตรา คชเดช

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทรอัมพ์
การละเมิดสิทธิเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา บางครั้งผู้ถูกละเมิดสิทธิเองก็ไม่รู้ว่าถูกละเมิดเพราะว่า ประเพณี วัฒนธรรม
หรือสือ่ ต่างๆ ท�ำให้เรายอมรับการกระท�ำนัน้ ไปโดยอัตโนมัติ สิง่ ทีน่ า่ กังวลคือ การละเมิดสิทธิโดยใช้สอื่ ความเชือ่ ประเพณี
วัฒนธรรม หรือสิ่งต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือ ซึ่งถ้ามีความเข้าใจก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันปกป้องสิทธิ หรือท�ำให้คน
เข้าใจว่าการท�ำอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

ทิชา ณ นคร

ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
มนุษย์ทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม และการปกป้องคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือ
ทุกคนตระหนักในสิทธิของคนอืน่ ถ้าเมือ่ เราตระหนักในสิทธิของคนอืน่ ก็เท่ากับว่าคนอืน่ ก็ตระหนักในสิทธิของเราเหมือน
กัน ดังนั้นสิ่งนี้เป็นเหตุผลส�ำคัญที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้นควรจะต้องมีองค์กรหรือหน่วยงาน หรือมีกระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจน และถ้าสามารถท�ำได้
จริงปลายทางของสิทธิมนุษยชนซึ่งคือ “สันติภาพ” ก็คงไม่ไกลเกินจริง

6

FREEDOM

FREEDOM

7

สุนี ไชยรส

วีรวิชญ์ เธียรชัยนันท์

สิทธิมนุษยชน มีความหมายที่ลึกซึ้ง ขอบเขตกว้างขวาง ตั้งแต่การเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความเสมอภาค การไม่ถกู เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม สิทธิประชาธิปไตยอย่างมีสว่ นร่วม สิทธิเสรีภาพ ทัง้ ทางการเมือง
และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทัง้ สิทธิบคุ คล และ สิทธิชมุ ชน จนถึงการมีระบบสวัสดิการสังคมทีด่ ี สิทธิมนุษยชน
มีลักษณะพลวัต แต่จะพัฒนาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ จนถึงกติการะหว่างประเทศอยู่บนฐานของ
สิทธิมนุษยชน และทัศนคติของผูค้ นในสังคมมีความเข้าใจและตระหนัก ทัง้ ปกป้องสิทธิของตนเอง และของผูอ้ นื่ ทุกเรือ่ ง
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อกัน..เราได้สังคมเช่นนี้หรือยัง?

ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นปัญหาที่อยู่กับมนุษยย์เรามาตั้งแต่เราเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ซึ่งเมื่อมีรัฐเข้ามา
จัดการ ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นได้จากการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของอ�ำนาจ ถ้าไม่มีคนมาช่วยกันท�ำงาน ก็จะเป็นการ
จัดการเชิงอ�ำนาจในทิศทางเดียว ในส่วนทีท่ างเรามาท�ำงานเรือ่ งสิทธิมนุษยชนก็เพือ่ ทีจ่ ะให้เกิดการคุม้ ครองสิทธิมนุษย
ชนของคนที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อกรกับรัฐได้โดยตรง

วรภัทร เมฆากุล วีรพัฒนคุปต์

เกศริน เตียวสกุล

ปัญหาสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบนโลกนี้ และเราก็อาจจะก�ำลังเป็นผู้ถูกละเมิดเองโดยไม่รู้ตัว เช่นสิทธิ
พลเมืองและการเมือง สิทธิการบริโภคสื่อ สิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม สิทธิด้านสุขภาพเป็นต้น เรื่องพวกนี้ผมทั้งเคย
เรียกร้องให้คนอื่นๆ ในสังคมพร้อมๆ กับที่ตัวเองก็ถูกละเมิดเองด้วย และจากการท�ำงานกับภาคธุรกิจ ผมได้เรียนรู้ว่า
ธุรกิจไม่อาจมั่นคงได้ในสังคมที่เสื่อมโทรม และสังคมก็ไม่อาจดีได้ หากมีแต่ธุรกิจที่มุ่งเอาแต่ก�ำไร เอาเปรียบสังคม
เราปฏิเสธความเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับผลกระทบจากสังคมไม่ได้ ดังนั้นทุกคนควรเลิกกดขี่เอาเปรียบกันและหันมา
ช่วยกันท�ำสังคมของเราให้ดีขึ้น

ยังมีการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูค้ นมากมายในหลายมิติ รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมต่อกัน ถึงแม้
ปัจจุบนั สังคมไทยจะมีการตืน่ รูใ้ นเรือ่ งนีม้ ากขึน้ ก็ตาม เมือ่ ก่อนคนอาจจะยอมจ�ำนน ยอมรับสภาพ เพราะไม่มคี วามเข้าใจ
ว่าตัวเองมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มีความเท่าเทียม แต่ในปัจจุบนั ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม สือ่ ต่างๆ มีสว่ นท�ำให้
สังคมตระหนักรู้ ประชาชนมีการเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนมากขึน้ การท�ำงานในปัจจุบนั เราจึงเน้นการเปลีย่ นแปลงเชิง
ยุทธศาสตร์ การแก้ไขกฎหมายซึง่ เป็นการแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืนกว่า

รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เลขาธิการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD)

ผู้ก่อตั้งและผู้อ�ำนวยการบริหาร มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 1
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อรสม สุทธิสาคร
วรินทร์ เทียมจรัส

เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต)/ทนายความอิสระ/นักวิชาการอิสระ
เนื่องจากได้ท�ำงานในด้านนี้มาก่อน สิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ให้สิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการท�ำงาน ประกอบกับ
การที่ตนเองเป็นทนายอยู่แล้ว จึงต้องพึงท�ำเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย เลยไม่ได้ละทิ้งงานนี้ไปประกอบอาชีพอื่น ยังคงท�ำงาน
โดยค�ำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตลอด

อารีวรรณ จตุทอง

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู้หญิง/ทนายความ
เมือ่ เรามีความเชือ่ ว่ามนุษย์ทกุ คนควรได้รบั การปฏิบตั เิ หมือนๆ กันในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ ดังนัน้ ควรทีจ่ ะมีคนกลุม่
หนึง่ คอยดูแล ปกป้อง บอกหรือเรียกร้องว่า เมือ่ ถูกละเมิด คุณควรจะต้องเรียกร้อง หรือปกป้องสิทธิอย่างไร อีกทัง้ รัฐบาล
ควรที่จะออกมาปกป้องสิทธิของคนในสังคม และถ้ารัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ละเมิดเองก็ควรที่จะเป็นพวกเราที่จะ
ปกป้อง ซึ่งต้องมีจิตสาธารณะ ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเช่น การตั้งกลุ่มต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น

นักเขียนสารคดีมืออาชีพ ผู้ตีแผ่ชีวิตอีกมุมหนึ่งของนักโทษประหารชีวิตทั้งชายและหญิง
เรารักเพือ่ นมนุษย์ เห็นว่าชีวติ ของทุกคนมีคณ
ุ ค่า มีความหมาย เขาอาจผิด เขาอาจพลาด (ถ้าเป็นแพะก็ยงิ่ น่าเห็นใจ )
เขาอาจจะเอาชนะกิเลสหรือความกดดันไม่ได้ ในช่วงทีเ่ ขาทุกข์ไม่มใี ครมาชีท้ างให้ เลยต้องทนอยูใ่ นสภาพแบบนัน้ ส่วนตัว
เห็นว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลทัง้ นัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะให้แก่เขาคือ ความรัก ความเมตตาและโอกาส มองเขาอย่างมีศกั ดิศ์ รี
ความเป็มนุษย์ เพราะมนุษย์ลว้ นแล้วแต่มคี วามเปราะบางทัง้ สิน้ ไม่มใี ครสามารถพูดได้เต็มปากว่า “วันนีเ้ ราจะไม่พลาด”
ถ้าเรารูจ้ กั ให้ความรัก ให้ความเมตตา ให้โอกาสและดูแลกัน สังคมก็จะปลอดภัยขึน้ คนทีจ่ ะได้รบั อานิสงค์กค็ อื คนในสังคม

ประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี

ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน�้ำยม
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเรือ่ งหนึง่ ทีจ่ ะต้องติดตามและด�ำเนินการ ตลอดจนต้องสร้างองค์ความรูข้ อง
ชุมชน อย่างเช่น เรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้คนในชุมชนเป็นคนวางแผน ก�ำหนด บริหารจัดการ เพือ่ จะได้เป็นการ
ปกป้องสิทธิชมุ ชนของตนเอง นอกจากนีก้ จ็ ะมีกจิ กรรมทีจ่ ะปกป้องสิทธิมนุษยชนของชุมชน อย่างเช่น การเดินขบวน การ
ยืน่ หนังสือ เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นมุมมองของชาวบ้าน อีกทัง้ ก็จะมีการสร้างเครือข่ายกับกลุม่ ต่างๆ

อัญชนา สุวรรณานนท์
ศ.ดร. อมรา พงศาพิชญ์

ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธาน โครงการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ (FOR-SOGI)
ยังมีคนทีถ่ กู ละเมิดสิทธิและมีผลกระทบอย่างรุนแรง จนถึงขัน้ เสียชีวติ และไม่สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างปกติสขุ ได้

ปัจจุบนั ถึงแม้การตระหนักรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยจะมีเพิม่ มากขึน้ ทุกคนต่างก็อา้ งเรือ่ งสิทธิมนุษยชนกัน
แต่วา่ การตีความของค�ำนีย้ งั ต่างกันอยูบ่ า้ ง และทีส่ ำ� คัญปัญหาการละเมิดสิทธิยงั คงมีอยู่ องค์กรทีท่ ำ� งานด้านสิทธิมนุษยชน
ก็คงต้องท�ำงานกันต่อไปอย่างเต็มที่ เพราะมีอะไรให้ท�ำอีกเยอะ เรื่องนี้เป็นปัญหาระยะยาวที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

จะเด็ด เชาวน์วิไล
ฟิล โรเบิร์ตสัน

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของทุกคนตั้งแต่เกิด ทุกอย่างล้วนเป็นสิทธิมนุษยชน หลายๆ คนเข้าใจผิดว่าพวกนี้เป็น
พวกฝ่ายซ้าย หัวรุนแรง จริงๆ เราใช้สิทธิมนุษยชนอยู่ทุกวัน จนเราไม่เห็นความส�ำคัญของมัน จนกว่าวันหนึ่งถ้าเราถูก
ริดรอนสิทธิเหล่านี้แล้วเราก็จะคิดถึงมัน

“สิทธิ” เป็นนามธรรมแต่แท้จริงแล้วเป็นรูปธรรมส�ำหรับคนทีถ่ กู กระท�ำอยู่ เช่น การท�ำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
การท�ำร้ายเด็ก ซึง่ สมัยนีก้ ารถูกกระท�ำมีความสลับซับซ้อนมากขึน้ นอกจากเรือ่ งทีท่ ำ� อยูใ่ นปัจจุบนั นัน้ ก็จะมีประเด็นเรือ่ ง
เพศสภาวะ ซึง่ ก่อนหน้านีค้ นในสังคมมองว่าผูถ้ กู ละเมิดสิทธิเป็นเพศหญิง แต่ตอนนีม้ หี ลายกลุม่ ทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ อย่างเช่น
ผูช้ ายถูกข่มขืน เพศทีส่ ามถูกท�ำร้าย ปัญหาเหล่านีเ้ ป็นการละเมิดสิทธิโดยตรง ดังนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการเรียกร้อง และท�ำ
ไปอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ถ้าไม่มกี ารคุม้ ครองเรือ่ งเหล่านีก้ จ็ ะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ ได้

รองผู้อ�ำนวยการ ฮิวแมน ไรท์ วอชท์ (แผนกเอเชีย)
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ประสาร มฤคพิทักษ์

ดร.สุรพล จรรยากูล

มีการละเมิดกันอยูต่ ลอดเวลา เกิดจากบุคคล สถาบัน กลุม่ ต่างๆ ทีไ่ ม่รบั ผิดชอบต่อสถาบัน หรือบุคคลอืน่ ท�ำให้เกิด
ปัญหาในสังคมขึน้ อยูเ่ รือ่ ยๆ จึงเป็นภารกิจทีไ่ ม่มวี นั จบสิน้ เหมือนกับภารกิจเพือ่ ความเป็นธรรมในสังคม หรือภารกิจเพือ่
ประชาธิปไตยก็ตาม จึงเป็นเหตุสำ� คัญทีจ่ ะต้องท�ำ หรือต่อสูต้ ลอดไป

หากเรามองว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นปัญหาในเรือ่ งของความรุนแรง (Violence) ตามทัศนะของโยฮัน
กาลตุง (Johan Galtung) แล้ว เราจะเห็นได้วา่ การละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงปรากฏอยูท่ งั้ ใน 3 มิติ กล่าวคือ
(1) มิตทิ างกายภาพ (Physical Dimension) ซึง่ ปรากฏในรูปแบบของการท�ำร้ายและการท�ำลายชีวติ มนุษย์ดว้ ยกันเอง โดย
การใช้กำ� ลังกายหรือการใช้อาวุธ (2) มิตทิ างโครงสร้าง (Structural Dimension) ซึง่ แฝงอยูใ่ นนโยบายการพัฒนาประเทศ
และกรอบการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ซึง่ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังและมากพอในประเด็นของความ
เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ-สังคม จนน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรอย่างต่อเนือ่ งและ (3) มิตทิ างวัฒนธรรม
(Cultural Dimension) ซึง่ น่าเป็นห่วงมาก เพราะหากมนุษย์ในสังคมยังเฉยเมยต่อการคุกคามชีวติ เพือ่ นมนุษย์และศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์ดว้ ยกันแล้ว การละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิตทิ างกายภาพและมิตทิ างโครงสร้างก็จะยังคงอยูต่ อ่ ไป การ
ท�ำงานเรือ่ งสิทธิมนุษยชนจึงไม่มจี ดุ จบสิน้ แต่จะวิวฒ
ั น์ไปตามการเปลีย่ นแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัยนัน่ เอง

อดีตสมาชิกวุฒิสภา นักคิดอิสระที่น�ำเสนอความเห็นทางการเมือง

ศุ บุญเลี้ยง
ศิลปิน

เราเป็นมนุษย์ และมีเพือ่ นมนุษย์ทถี่ กู ละเมิด โดนกระท�ำ ย�ำ่ ยี ซึง่ การกระท�ำนีเ้ ราอาจจะเป็นผูก้ ระท�ำหรือไม่กไ็ ด้ แต่
ผลกระทบจากการกระท�ำนีเ้ ป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ และจะส่งผลต่อสังคม ในทีส่ ดุ ทุกคนก็จะได้รบั ผลจากการกระท�ำนัน้ ซึง่
อาจจะรับรู้ หรือไม่รกู้ เ็ ป็นได้ แต่กว่าจะแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบต่างๆ นัน้ ก็อาจจะสายเกินไป ถ้าไม่เริม่ เสียตัง้ แต่ตอนนี้

นิติธร ทองธีรกุล

เจ้าหน้าทีอาวุโสเครือข่ายทุนทางสังคม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
จากการทีไ่ ด้ทำ� งานเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ก็เลยท�ำให้ใจรัก และสนใจทีจ่ ะท�ำเรือ่ งนี้ นอกจากนีไ้ ด้เขียนเพลงเพือ่ ทีจ่ ะ
สือ่ สารเรือ่ งสิทธิมนุษยชนผ่านบทเพลง หลักการสิทธิมนุษยชนเป็นการสร้างสมดุลให้กบั สังคม ให้คนทีถ่ กู ละเมิดสิทธิ หรือ
ด้อยสิทธิลกุ ขึน้ มาปกป้องสิทธิของตนเอง ให้คนชายขอบ หรือคนด้อยโอกาสได้มสี ทิ ธิ ได้มพี นื้ ทีข่ องตนเอง

อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. วุฒิ ลีลากุศลวงศ์

กรรมการบริหาร รองผู้อ�ำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตราบใดทีย่ งั มีชอ่ งว่างระหว่างคนไม่วา่ จะชาติใด ภาษาใด ความแตกต่างระหว่างความมีสทิ ธิของประชาชนและ
ผูค้ มุ สิทธิ (ภาครัฐ) คนรวย-คนจน ความแตกต่างทางเพศชาย-หญิง เด็ก-เยาวชน-ผูใ้ หญ่ ยังคงด�ำรงอยู่ โดยเฉพาะ
“ความมีอสิ ระเสรี (Freedom) สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการด�ำรงอยูอ่ ย่างเท่าเทียมกัน (Equality) และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ การเป็นหนึง่
เดียวของมนุษยชาติในโลกใบนี้ ตราบนัน้ การท�ำงานเพือ่ ลดช่องว่างและการท�ำให้ทกุ คนเข้าใจสิทธิมนุษยชนของตนย่อมมี
ความส�ำคัญและต่อเนือ่ งตลอดไป

พิทักษ์ เกิดหอม
นักสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม จะท�ำให้สงั คมเป็นสังคมทีม่ คี วามยุตธิ รรม เคารพในความเป็นมนุษย์ของคน
ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ี ดังนัน้ ควรทีจ่ ะรณรงค์ เผยแพร่ ท�ำงานต่อ เพราะสังคมไทยยังมีการละเมิดสิทธิอยูม่ าก ดังนัน้ ควรทีจ่ ะต้องมี
การด�ำเนินการทีจ่ ะรณรงค์เผยแพร่ให้ทกุ คนรับทราบอย่างเต็มที่

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

ผู้อ�ำนวยการสถาบันต้นกล้า
มนุษย์ทกุ คนมีสทิ ธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน ซึง่ ในสังคมปัจจุบนั ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันอยู่ อีกทัง้ เรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย เรายังต้องท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้มคี วามเท่าเทียมกัน ให้เกิด
ความเสมอภาคขึน้ ในสังคม

อดิศร เกิดมงคล

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านนโยบายและวิจัยไออาซี ( International Rescue Community)
ปัญหาเรือ่ งสิทธิมนุษยชนยังเป็นปัญหาใหญ่ โดยสังคมไทยยังมีความตระหนักในเรือ่ งนีไ้ ม่มากเท่าไหร่นกั และมี
กลไกลทีท่ ำ� ให้เกิดการคุม้ ครองเรือ่ งนีค้ อ่ นข้างน้อยถ้าเทียบกับสภาพปัญหาทีเ่ ป็นอยู่ และพัฒนาการของปัญหาก็จะมี
ความซับซ้อนเพิม่ มากขึน้ จึงเป็นเหตุให้ตอ้ งท�ำงานเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอยู่

ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล

ประธานโปรแกรมวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพราะว่า ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูแ่ ทบจะทุกด้าน อีกทัง้ เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสากลทีค่ วรจะรู้
และควรทีจ่ ะศึกษา

สิริกุล สุวินทวงศ์

อาจารย์ประจ�ำสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ควรทีจ่ ะมีการศึกษาให้มากขึน้ เนือ่ งจากว่า ยังมีการไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง เพือ่
ทีจ่ ะคุม้ ครอง ปกป้องไม่ให้ตนเองหรือสังคมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเป็นการท�ำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ ลด
น้อยลง ซึง่ ในบทบาทของอาจารย์กจ็ ะมีการสอน หรือให้ความรูใ้ นวิชา “การเมืองของความยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน”
ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม การด�ำเนินชีวิต ท�ำให้เกิดมุมมองต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน

วิไลวรรณ โภคทวี

ผู้อ�ำนวยการโครงการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง มูลนิธิเยซูอิต
เพราะว่ายังมีการละเมิดสิทธิ ซึง่ การละเมิดนัน้ ได้สร้างความเดือดร้อน และผูท้ เี่ ดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนทีไ่ ม่มพี ลัง เป็นคนชายขอบ ทัง้ นีผ้ คู้ นเหล่านัน้ ก็ตอ้ งการบุคคลทีส่ ามารถจะเป็นปากเสียง
ในการทีจ่ ะเรียกร้องสิทธิให้คนเหล่านัน้ ได้ ซึง่ ถ้าไม่มผี ใู้ ด หรือคณะใดท�ำเรือ่ งนีเ้ ลยคนเหล่านีก้ จ็ ะถูกเบียดเบียนไปตลอด
ก็เป็นเรือ่ งทีด่ ที ยี่ งั มีกลุม่ คนทีย่ งั เล็งเห็น และให้ความยุตธิ รรมกับคนเหล่านัน้ ในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์ควรทีจ่ ะมีความเท่าเทียม
กับคนอืน่

ผรัณดา ปานแก้ว

ผู้ประสานงานฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
เพราะเชือ่ ว่าทุกคนอยากให้สงั คมดีขนึ้ ถือเป็นโอกาสทีด่ ใี นการทีไ่ ด้เข้ามาท�ำงานตรงนีแ้ ละรูส้ กึ ดีทเี่ ราสามารถช่วย
ให้การแก้ไขปัญหาบางอย่างดีขนึ้ แม้จะดูเล็กน้อยแต่ดกี ว่าไม่ได้ทำ� อะไรเลย
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ศันศนีย์ สุทธิศันสนีย์

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล

ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั สังคมไทยจะตืน่ ตัวในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนกันมากขึน้ แต่ความเข้าใจในสาระของสิทธิมนุษยชน
นัน้ ก็ยงั มีความแตกต่างและคลาดเคลือ่ น การใช้สทิ ธิและการปฏิบตั ติ อ่ กันโดยละเลยความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิ
ของกันและกันอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบตั ิ ก็อาจจะก่อให้เกิดละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบและในระดับต่างๆ ได้
ไม่วา่ จะเป็นโดยปัจเจกชน รัฐ หรือภาคธุรกิจ ทัง้ โดยเจตนาและไม่เจตนา ดังทีป่ รากฎให้เห็นกันอยูท่ กุ วันนี้ ดังนัน้ การส่ง
เสริมความเข้าใจและตระหนักในสิทธิมนุษยชนจึงยังคงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น

ในบริบทของสังคมไทยยังไม่เข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเท่าไหร่นกั และมีแนวโน้มไม่ยอมรับแนวคิดนี้ การทีส่ งั คมไทย
มีรากวัฒนธรรม การเมือง ทีไ่ ม่มแี นวคิดในเรือ่ งสิทธิของผูอ้ นื่ หรือการยอมรับความแตกต่างทางความคิด จึงท�ำให้มเี ส้น
แบ่งทางความคิดอยู่ ท�ำให้เรือ่ งสิทธิมนุษยชนยังเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับสังคมไทย แต่เป็นแนวคิดทีท่ ำ� ให้สงั คมไทยมีความ
สันติสขุ มากขึน้ และเป็นเรือ่ งทีด่ ที จี่ ะต้องท�ำต่อไป

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนศึกษา

เพราะคนส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจเรือ่ งสิทธิมนุษยชน หรือไม่สนใจ ไม่ตระหนักว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ จึงยังมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยู่ ซึง่ หมายถึงยังละเมิดศักดิศ์ รี และสิทธิของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเอง ท�ำลายกันเอง น�ำไปสูค่ วามไม่สงบสุข
ในสังคม เมือ่ ใดทีเ่ ราสามารถท�ำให้คนมีความรัก ความเมตตาต่อกันและกัน ปฏิบตั ติ อ่ กันฉันท์พนี่ อ้ ง ไม่ละเมิดกัน
งานสิทธิมนุษยชนของเราคงจะตอบสนองให้เราเป็นสุขได้

นักวิจัยอิสระ

ขวัญระวี วังอุดม

ผู้ช่วยอาจารย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ ไม่วา่ จะเป็นรัฐทีเ่ ป็นผูก้ ระท�ำ หรือภาคธุรกิจ หรือปัจเจกชน การละเมิดสิทธิอาจ
มาจากกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเผด็จการ อย่างเช่น พรก.ฉุกเฉิน ทีไ่ ม่มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร
หรือฝ่ายตุลาการ มีคำ� นิยามคลุมเครือ ท�ำให้เสีย่ งต่อการถูกน�ำไปใช้อย่างลุอำ� นาจ หรือความเลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ การ
เอาเปรียบของนายทุน หรือมิตทิ างสังคมและวัฒนธรรมทีม่ กี ารเลือกปฏิบตั ทิ างสีผวิ เชือ้ ชาติ ฯลฯ

พิมพ์ใจ พิมพ์ใจชน
สมศรี หาญอนันทสุข

ผู้อ�ำนวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (อันเฟรล : ANFREL)
เพราะว่าในประเทศยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีองค์กรทีท่ ำ� งานในเรือ่ งนี้
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย เป็นอีกองค์กรหนึง่ ทีป่ พู นื้ ในเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยในสังคม
อาจจะถูกมองข้ามและมองเป็นประเด็นในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีก้ จ็ ะต้องมีองค์กรให้มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นการ
จับตามอง รณรงค์ และให้การศึกษากับประชาชนเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชน

พนักงานบริษัทเอกชน

เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน และอยูร่ อบๆ ตัวเรา ซึง่ เราควรทีจ่ ะได้รบั การปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ เพราะ
ฉะนัน้ เรือ่ งเหล่านีจ้ ะนิง่ เฉยหรือละเลยไม่ได้ ควรทีจ่ ะแสดงสิทธิทมี่ อี ยูแ่ ละช่วยเหลือแก่ผทู้ คี่ วรจะได้รบั

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

รองประธานสภาพัฒนาการเมือง กรรมการในสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตราบใดทีย่ งั มีปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ ตราบใดทีป่ ระชาชนสมาชิกของประชาคมโลกยังไม่ตระหนักถึง
สิทธิของตนเองทีพ่ งึ จะได้รบั การคุม้ ครอง หรือพึงทีจ่ ะได้มโี อกาสยืนยันการใช้สทิ ธิของตนเอง ประเด็นสิทธิมนุษยชนก็ยงั
เป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมาก เพราะว่าสังคมโลก หรือสังคมในระดับชุมชน ภูมภิ าค ประเทศ และระดับโลก
คงไม่สามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุข ยั่งยืน ตราบใดที่คนยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ ยังไม่ตระหนัก หรือเห็นคุณค่าของ
สิทธิมนุษยชน แล้วก็เป็นความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานในการอยูร่ ว่ มกัน จึงต้องตระหนักรูใ้ นสิทธิมนุษยชน

ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ประเทศไทยเราเองมีปญ
ั หาเรือ่ งการละเมิดสิทธิในหลายๆ รูปแบบ ร้ายแรงและรุนแรงไม่แพ้ในประเทศอืน่ ๆ ทัง้ ใน
เอเชียและทัว่ โลก เราพบว่าบทบาทของนักสิทธิมนุษยชน คือ การประสานงานและอธิบายมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนให้
กับชาวบ้านเพือ่ ให้เขาเรียกร้องสิทธิดว้ ยตนเองและอธิบายเรือ่ งเดียวกันให้กบั เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ให้รฐั คุม้ ครองและปกป้อง
สิทธิให้กบั ประชาชน เพือ่ สร้างสันติสขุ และสังคมทีเ่ ป็นธรรม ด้วยมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ หลักสิทธิมนุษยชน คือ หลักศีลธรรม
แต่กไ็ ม่งา่ ยนัก เหตุทตี่ อ้ งท�ำอยูอ่ ย่างทุม่ เทเพราะว่าเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อยูท่ กุ วัน ยังไม่ทอ้ ค่ะ

คุณหญิงอัมพร มีศุข

ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศราวุฒิ ประทุมราช
นักสิทธิมนุษยชน

ปัญหาสิทธิมนุษยชนยังด�ำรงอยูใ่ นสังคมไทยและทัว่ โลก การปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนนัน้ ก็จะต้อง
เคารพและปฏิบตั ติ ามทัง้ ในระหว่างบุคคลด้วยกันเอง และจากทีร่ ฐั กระท�ำกับประชาชน เพราะฉะนัน้ จ�ำเป็นต้องมีคนที่
คอยสอดส่อง ตรวจตราว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ จะได้รบั การคุม้ ครองอย่างไร ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องมนุษย์ทกุ คน และ
เปรี ย บเสมื อ นหลั ก ธรรมที่ อ ยู ่ ใ นใจของแต่ ล ะคนถึ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร แต่ ถ ้ า เป็ น รั ฐ จะไม่ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้
ฉะนัน้ นักสิทธิมนุษยชนทุกคนจะต้องตรวจตราในเรือ่ งของรัฐมาละเมิดสิทธิ และเป็นกระจกสะท้อนสังคมว่าให้ทกุ คนใน
สังคมปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์

สมชาย หอมลออ

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป)
คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย
เราต้องการทีจ่ ะให้คนไทยช่วยกันสร้างสังคมทีเ่ ป็นประชาธิปไตย มีสนั ติสขุ และต้องการสร้างสังคมทีม่ กี ารพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เพราะว่า “สิทธิมนุษยชน” เป็นพืน้ ฐานจ�ำเป็นของสังคมเหล่านัน้

เพราะปัญหาสิทธิมนุษยชนยังมีอยูม่ ากมายมหาศาล

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
นักแปล

ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนอยู่ในโลก ประกอบกับโลกมีการพัฒนาขึ้น มีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีการแย่งชิง
ทรัพยากร ท�ำให้มที งั้ คนทีไ่ ด้และคนทีเ่ สีย ถึงแม้วา่ จะมีกรอบกติกาก�ำหนดอยูแ่ ต่กจ็ ะมีกรณีทมี่ คี นมีอำ� นาจทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า หรือมีอำ� นาจทางการเมืองมากกว่าไม่เล่นตามกติกา จึงท�ำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันขึน้ ท�ำให้มกี ารละเมิด
สิทธิขนึ้ มาก็เลยต้องท�ำงานสิทธิมนุษยชนต่อไป

อัชลี สีม่วง

ผู้สื่อข่าวสถานี เอบีซี สหรัฐอเมริกา ส�ำนักงานประเทศไทย
ทุกวันนีย้ งั ไม่คอ่ ยมีการใส่ใจในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนกันมากนัก การละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยงั มีกนั หลากหลาย จึง
เป็นเหตุผลให้ยงั สนใจทีจ่ ะท�ำเรือ่ งสิทธิมนุษยชนต่อไป
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FREEDOM
ศักดิ์สินี เอมะสิริ ธนะกุลมาส

ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มนุษย์เราไม่ได้อยูไ่ ด้ดว้ ยแค่เรือ่ งท�ำมาหากินหรือใช้ชวี ติ ไปวันๆ การท�ำงานเรือ่ งสิทธิเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์ทเี่ คารพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน และนัน่ ต่างหาก การมีชวี ติ อยูอ่ ย่างแท้จริง

I
AMNESTY
CORNER
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กลุ่มลางริน

“เมื่อมิตรภาพก่อตัว พลังสร้างสรรค์เล็กๆ ก็ก่อร่าง แม้ไม่อหังการขนาดจะ
เปลีย่ นแปลงสังคมแต่ความเชือ่ กับการลงมือท�ำก็ยงั ดีกว่าพร�ำ่ บ่น ก่นด่า สังคมทีเ่ ลวทราม
....พวกเรา “ลางริน” กลุ่มคนเล็กๆ ที่กล้าที่จะแตกต่างและประกาศตนว่าปัจเจก”

เหมพรรษ บุญย้อยหยัด

นักศึกษาปริญญาโท สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
เมือ่ ยังเห็นคนอืน่ เป็นทุกข์ เมือ่ ยังเห็นข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์
เมือ่ ยังมีการแบ่งเชือ้ ชาติ สีผวิ กีดกันพวกฉันพวกเธอ
นัน่ หมายความว่ามนุษย์ยงั มองเพือ่ นมนุษย์ได้ไม่ทวั่ ทัง้ โลก
ยังเห็นเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันไม่เท่ากัน
เมือ่ นัน้ ยังมีการละเมิดความเป็นคนอยู่
หากมนุษย์ยงั ด�ำรงเผ่าพันธุบ์ นโลกใบนีห้ รือดาวดวงไหนๆ
ตราบใดทีม่ นุษย์ยงั สูร้ บเข่นฆ่ากันเอง
ตราบนัน้ เรายังต้องท�ำงานเรือ่ งสิทธิมนุษยชนต่อไป

นายอรรถพล กาญจนแก้ว

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีอยูใ่ นสังคม และอาจจะบ่อยครัง้ กว่าการหายใจเข้าออกของเราเสียอีก ดังนัน้
การท�ำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนจะต้องด�ำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละ เพือ่ ลมหายใจแห่งเสรีภาพ เพือ่ เพือ่ น เพือ่ พี่ เพือ่ น้อง
เพือ่ ลูกหลานของเรา

ลางรินเป็นใคร

เป็นกลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นอาสาสมัครนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนรุ่น 4 ในโครงการอาสาสมัครนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่แต่ละคน
มีโอกาสได้ท�ำงานในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ
เมือ่ หมดวาระการท�ำงานตามโครงการ จึงได้รวมตัวกันเพือ่
ท�ำกิจกรรมขยายแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

มีกันกี่คน มารวมตัวกันได้ยังไง

ตอนเป็นอาสาสมัครมีประมาณ 30 กว่าคน แต่ด้วย
ข้อจ�ำกัดและเหตุผลของแต่ละคน ท�ำให้เหลือรอดจนครบ
วาระการท�ำงานประมาณ 23 คน ซึ่งปัจจุบันแต่ละคนก็ยัง
ท�ำงานกับองค์กรสิทธิที่ตัวเองสังกัดตั้งแต่ตอนเป็น
อาสาสมัคร ส่วนใหญ่ที่เจอกันบ่อยก็จะเป็นคนที่ท�ำงานใน
กรุงเทพฯ และไปเจอกันตามงานที่แต่ละองค์กรจัดบ้าง

สมสกุล ศรีเมธีกุล

คิดว่าลางริน มีจดุ เด่นอะไรและท�ำไม
ถึงมาเป็นเครือข่ายร่วมกับแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยได้

นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ถ้าเราไม่ทำ� แล้วใครจะท�ำ สังคมเรายังมีชอ่ งว่างอยูเ่ ยอะเพราะโลกหมุนไปตามระบบทุนนิยม สังคมไทยก็เช่นกัน
มันไม่ได้มโี อกาสให้เท่ากันทุกคน เราเลยไม่มเี วลาหันมามองว่าใครถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่วา่ เราจะเป็นใครท�ำอะไร ไม่วา่
เราจะอยูใ่ นต�ำแหน่งไหนของสังคม ทุกคนมีสว่ นทีจ่ ะร่วมกันสร้างสังคมทีด่ งี ามตามจุดทีต่ นเองยืนอยู่ เพราะมันไม่ใช่หน้าที่
ของใครคนใดคนหนึง่ แต่เป็นหน้าทีข่ องทุกคน

ดนัยกฤต ศรีคาน

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เราต้องท�ำเพราะคนทีย่ งั ไม่รู้ ไม่เข้าใจและเอาไปคิด ไปใช้ ไปอ้าง เรือ่ งสิทธิ
แบบผิดๆ ยังมีอกี มากในสังคม

ยูฮานี เจ๊ะกา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย โครงการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในประเทศไทยยังคงเกิดอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง แต่การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนโดย
รัฐยังไม่เพียงพอ แล้วเราจะยืนดูพนี่ อ้ งของเราทุกคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้รบั ความเดือดร้อนได้อย่างไร หากไม่มี
การขับเคลือ่ นให้การเคารพสิทธิมนุษยชนกลายมาเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยนัน้ สักวันหนึง่ เหยือ่ รายต่อไปก็คงเป็นเรา
หรือคนทีเ่ รารัก

ชันษา สุพรรณเมือง

ผู้ประสานงานคดีคัดค้านการออกกฎหมายสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
สังคมทุกวันนีม้ นั มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนแทรกซึมอยูใ่ นทุกๆทีข่ องสังคมและเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มันคือปัญหาทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ และเราไม่สามารถมองข้ามปัญหานีไ้ ปได้

เวลารวมกัน ส่วนใหญ่มาท�ำอะไร

กินข้าว สังสรรค์ แล้วก็ทำ� เสียงดัง (หัวเราะ) เรามองว่า การท�ำงาน
ด้านสังคม ไม่จ�ำเป็นต้องเคร่งเครียดมากก็ได้ เฮฮากันบ้างก็ได้ ไม่ใช่
มาคุยแต่เรื่องงาน วิพากษ์ วิจารณ์สังคมกันอย่างเดียว ในความเป็น
เพื่อน เราอยากรู้แง่มุมอื่นๆ ด้วย เช่น ชีวิตจิตใจตอนนี้เป็นยังไง ความ
รักยังดีอยู่ไหม มันเป็นความรู้สึกที่ท�ำให้เราอยากมาเจอกัน บางคนก็
มองว่า กลุ่มเราเป็นปัจเจก ก็ยอมรับนะ แต่มันก็แก้ไม่ได้ มันกลายเป็น
บุคคลิกของกลุม่ ไปแล้ว ซึง่ เราก็ไม่ได้อยากเครียดกับมัน กิจกรรมทีผ่ า่ น
มาเคยจัดค่ายเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน คือ คิดว่าอยากท�ำอะไรด้วยกัน
แล้วก็เริ่มคุยกันว่า ท�ำค่ายดีไหม ตอนนั้น เงินก็ไม่มีนะ แต่อยากท�ำ ก็
เริ่มหา เริ่มวางแผน แต่ละคนมีศักยภาพอะไรก็เอามากองรวมกัน แล้ว
ก็ท�ำมันออกมา ก็สนุกดีนะ มึนบ้าง มั่วบ้าง ไม่สมบูรณ์แบบหรอก แต่
สนุก น้องที่ไปค่ายก็ยังติดต่อกันอยู่ ตอนนี้ก็นิ่งๆ ยังไม่ได้ท�ำอะไรด้วย
กันเพราะแต่ละคนก็มีงานเยอะและยุ่งกันอยู่แต่ก็ยังอยากจัดกิจกรรม
ด้วยกัน

ลางริน ส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมายสิทธิหรือ
คนท�ำงานด้านสิทธิแต่ละคนก็ทำ� งานในองค์กรสิทธิ
ตามประเด็นทีต่ วั เองสนใจ มารวมกันเพือ่ ท�ำกิจกรรม
ขยายแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยศักยภาพเรา
สามารถแบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูลเรื่องสิทธิใน
ประเด็นต่างๆ ให้กับสมาชิกแอมเนสตี้ได้ หรือถ้า
สมาชิกแอมเนสตีต้ อ้ งการปรึกษาด้านกฎหมายเรา
ก็พอให้ค�ำแนะน�ำได้ จุดเริ่มต้นมาจากเพื่อนที่อยู่
กรุงเทพฯ 7-8 คน เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยการชักชวนกันและได้
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับแอมเนสตี้ ได้ไปอบรม ไป
แลกเปลี่ยน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
พื้นความสนใจเราคือเรื่องสิทธิ แอมเนสตี้ก็
ท�ำงานด้านสิทธิและเป็นขบวนการที่มีพลัง คิดว่า
สามารถหนุนเสริมกันและกันได้ และที่ผ่านมาก็ได้
รับความสนับสนุนจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ประเทศไทยในเรือ่ งเอกสาร อุปกรณ์ในการท�ำค่าย
พืน้ ทีใ่ นการพูดคุย เวลาแอมเนสตี้ มีงานหรือกิจกรรม
เราก็ไปช่วยเป็นอาสาสมัครบ้างบางครั้ง

ได้ ข ่ า วว่ า มี โ ครงการที่ จ ะท� ำ
ด้วยกันอีก เล่าให้ฟังหน่อย

พื้นฐานพวกเรามาจากนักกฎหมาย ตอนนี้
เราคิดกันว่า อยากรณรงค์ยกเลิกกฎหมายทีข่ ดั กับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3 ฉบับ คือ
1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
2. พระราชก�ำหนดการบริหารราชการฉุกเฉิน พ.ศ.
2548

3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ซึง่ กฎหมายทัง้ สามฉบับนีใ้ ห้อำ� นาจกับเจ้าหน้าที่
มากและไม่มใี ครตรวจสอบหรือถ่วงดุลได้เลย ท�ำให้เกิด
ปัญหามากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสมาชิก
ลางรินหลายคนที่ท�ำงานในประเด็นนี้ อยู่ในพื้นที่ มีข้อ
เท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง แต่เงื่อนไขของการรณรงค์ยกเลิก
ก็ยังยากอยู่ อย่างแรก คือ เรื่องความเข้าใจ จะท�ำยังไง
ให้คนเข้าใจว่าทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าชือ่ กันเสนอกฎหมาย
ได้ และประเด็นสามจังหวัดชายแดนใต้ค่อนข้าง
ละเอียดอ่อน จะน�ำเสนออย่างไรให้ทั้งคนทั่วไปเข้าใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้น ข้อเสียของการมีอยู่ของกฎหมายมัน
มากกว่าข้อดี ไม่ได้พงุ่ เป้าไปทีค่ นไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าที่
หรือพี่น้องมุสลิม อีกเรื่องที่ท้าทาย คือ จ�ำนวน 10,000
รายชื่อ ที่ต้องเซ็นเอกสารและต้องแนบส�ำเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ้าน ตอนนีย้ งั คิดไม่ออก คงต้อง
คุยกันเยอะๆ

อยากฝากอะไรถึงสมาชิกแอมเนสตีค้ นอืน่

เชื่อว่าสมาชิกแอมเนสตี้ เป็นคนที่กระตือรือร้น
เรื่องสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิของคนอื่น และถ้ามี
โอกาสในการปกป้องสิทธิให้กับคนที่ถูกละเมิดก็จะท�ำ
ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากชวนให้มาร่วมรรณรงค์กับเรา
ยังไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ แค่ลองเปิดใจรับรู้ข้อมูล ลองตั้ง
ค�ำถามแล้วลองหาค�ำตอบดู แล้วถ้าเชื่อจริงๆ ว่า
คนเล็กๆ ก็มพี ลังทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอะไรทีไ่ ม่ชอบมาพา
กลในสังคมได้ก็มาร่วมเปลี่ยนแปลงมันกับเรา เรายัง
รอทุกคนอยู่ (ยิ้ม) 				

14

FREEDOM

FREEDOM

SAY
IT
RIGHTS

สุนทรพจน์เพื่อสิทธิมนุษยชน!

YOUR SUPPORTS MAKE IT HAPPENS

15

GOOD
NEWS:

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสัญลักษณ์ของ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ไม่เฉพาะทีอ่ าร์เซอร์ไบจัน แต่
ในทุกแห่งหนของโลก ผมรู้สึกขอบคุณต่อการท�ำงาน
อย่างหนักของแอมเนสตี้และองค์กรอื่นๆ ที่ต่อสู้เพื่อ
เสรีภาพในอาร์เซอร์ไบจัน
ยับบาร์ ซาวาลาน (Jabbar Savalan)
นักเคลื่อนไหวเยาวชนอาร์เซอร์ไบจันที่ถูกคุมขังได้รับการปล่อยตัว
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจ�ำประเทศไทย นิตยสารบีแมกกาซีน และองค์การ
กระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบเี อส) จัดประกวด “สุนทรพจน์เพือ่ สิทธิมนุษยชน” เพือ่ เป็นการเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภททีม 3 คน (ใช้ภาษาอังกฤษแข่งขัน) ระดับอุดมศึกษา ประเภททีม 3 คน (ใช้ภาษาไทยแข่งขัน) ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสุนทรพจน์
เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อยกระดับให้ทุกคนในสังคมได้คิดและวิเคราะห์ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ยังคงมีอยู่ในสังคมโลก
และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนกล้าคิดและแสดงความเห็นสู่สาธารณชน

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

ระดับอุดมศึกษา
ทีมทีผ่ า่ นเข้ารอบ ได้แก่ ทีม RBAC เพือ่
ความชอบธรรม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทีม
Right to Light มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม
The Liberty มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ทีมลูกแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ PSM_1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

รางวัลขวัญใจมหาชน

ได้แก่ พัฒนา แอมเนสตี้ โรงเรียนบางกอกพัฒนา

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ Right to light มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลขวัญใจมหาชน

ได้แก่ ลูกแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ้างอิง: แถลงการณ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล วันที่ 27 ธันวาคม 2554

“การปล่อยตัว ยับบาร์ ซาวาลาน (Jabbar Savalan)
นักเคลือ่ นไหวเยาวชนอายุ 20 ปี นับเป็นก้าวย่างส�ำคัญ
แต่ทางการอาร์เซอร์ไบจันต้องปล่อยตัวนักโทษ
ทางความคิดอีก 16 คน ทีถ่ กู คุมขังตัง้ แต่เดือนเมษายน
ภายหลั ง การชุ ม นุ ม ประท้ ว งอย่ า งสงบ”
John Dalhuisen รองผู้อ�ำนวยการแผนกยุโรปและ
เอเชียกลาง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าว
ยับบาร์ ซาวาลาน ได้รับการปล่อยตัวในคืน
วันที่ 26 ธันวาคม หลังได้รบั อภัยโทษจากประธานาธิบดี
“การปล่อยตัวนักโทษทางความคิดเป็นเรื่องที่
น่ายินดีเสมอ แต่ที่ส�ำคัญต้องมีการยกเลิกบทลงโทษ
ต่อ ยับบาร์ ซาวาลาน และต้องเยียวยาชื่อเสียงที่เสีย
ไปของเขา” John Dalhuisen กล่าว
คดีของ ยับบาร์ ซาวาลาน เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเขียนจดหมายมาราธอนประจ�ำปีในเดือนธันวาคม
2554 ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล (December
Letter Writing Marathon) โดยประชาชนหลายแสน
คนในกว่า 80 ประเทศ ปฏิบตั กิ ารเพือ่ เรียกร้องให้มกี าร
เคารพต่อสิทธิของเขา มีจดหมายเรียกร้องกว่าหนึง่ ล้าน
ฉบับทีส่ ง่ ถึงรัฐบาลอาเซอร์ไบจันในปี 2554 ซึง่ เป็นส่วน
หนึง่ ของการรณรงค์ให้มกี ารปล่อยตัวยับบาร์ ซาวาลาน
ยับบาร์ ซาวาลาน ถูกจับกุมและถูกกล่าวหาว่า
ครอบครองยาเสพติดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ หนึ่งวัน
หลังจากโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คเรียกร้องให้มีการ
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลตามแบบอย่างชาวอียิปต์ เขา
ถูกตัดสินลงโทษทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ตรวจเลือดแล้วไม่พบว่าเขา
ได้ใช้ยาเสพติดมาก่อน หลักฐานที่ใช้ลงโทษเขาส่วน

ผมรู้สึกดีที่ได้กลับมาอยู่กับเพื่อนอีกครั้ง ผมมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับพวกเขา
อีกรวมทั้งครอบครัว” ยับบาร์ ซาวาลาน กล่าวกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ในคืน
หลังได้รับการปล่อยตัว
“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ไม่เฉพาะที่อาร์เซอร์ไบจัน แต่ในทุกแห่งหนของโลก ผมรู้สึกขอบคุณต่อการท�ำงานอย่าง
หนักของแอมเนสตี้และองค์กรอื่น ๆ ที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในอาร์เซอร์ไบจัน
ใหญ่เป็นค�ำรับสารภาพจากสถานการณ์ที่ถูกบังคับ
อีกทัง้ ทางการยังปฏิเสธไม่ให้เขาได้พบกับทนายความ
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�ำคุกเป็นเวลานานจากการไต่สวนคดีที่ไม่เป็นธรรม
ในข้อหาจัดการประท้วง
ยั บ บาร์ ซาวาลาน กล่ า วกั บ แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชัน่ แนลว่า การจับกุมเขายิง่ ท�ำให้เขามีความ
มุ่งมั่นมากขึ้นที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานซึ่งถูกปฏิเสธ
จากทางการอาร์เซอร์ไบจัน
“เราไม่มีวันกลัวการคุมขังหรือการลงโทษ พวก
เขาอาจจับกุมเราได้ แต่ไม่สามารถท�ำลายความมุง่ มัน่

ของเราได้ เสรีภาพในการพูดเป็นสิทธิของเรา เป็นสิทธิ
ของทุกคน เราจะต่อสู้ต่อไป” เขากล่าว
ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทั่วโลกจะจับตามอง
อาร์เซอร์ไบจัน ในการท�ำหน้าทีเ่ จ้าภาพจัดการประกวด
ร้องเพลง 2012 Eurovision นักเคลื่อนไหวใน
อาร์เซอร์ไบจันจะใช้โอกาสนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจ
จากทั่วโลก ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิของทางการ
อาร์เซอร์ไบจัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เห็นด้วย
และจะสนับสนุนการรณรงค์เรียกร้องในครั้งนี้

7-9 มีนาคม นายอควิโน พิเมนทอล อดีตประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงานยกโลกโทษประหารชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์และเข้าพบคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา อธิบดีกรม
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและร่วมพูดคุยกับผู้สื่อข่าวไทยและต่างประเทศ / 7-9 March: Mr. Aquilino Q. Pimentel, the former President of Senate of the Philippines, visited Thailand to share his
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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.

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION:
เราทุกคนมักจะมีข้อตั้งใจในทุกปีใหม่ว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้น มีความรักที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น
เพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตทุกๆ ปี แต่ทำ� ไมเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างจริงๆ จังๆ ในปีนี้ เพื่อช่วยให้
ชีวิตของใครบางคนดีขึ้น หรือบางทีอาจจะสามารถช่วยได้มากกว่าพันชีวิต โดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับแอมเนสตี้ในปีพ.ศ. 2555 นี้
แอมเนสตี้ เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่เคลื่อนไหว ร่วมมือกันก่อให้เกิดพลังพิเศษที่น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทั่วโลก นักโทษมโนธรรมส�ำนึกได้รับการปล่อยตัว โทษประหารชีวิตก�ำลังจะหมดไป
การซ้อมทรมานจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการพิจารณาอย่างยุติธรรม การท�ำงานระดับนโยบายกับ
รัฐบาลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกฏหมายและการปฏิบัติ ความเคลื่อนไหวที่ส�ำเร็จของ
เราจะส่งผลมากมายต่อชีวิตของผู้ถูกละเมิดสิทธิ ในฐานะผู้สนับสนุนและสมาชิก คุณคือ
ส่วนส�ำคัญของความส�ำเร็จเหล่านั้น
มีหลายๆ วิธที คี่ ณ
ุ สามารถร่วมกับเราในปีนี้ และนีเ่ ป็นเพียงไม่กวี่ ธิ ที คี่ ณ
ุ จะสามารถเติมเต็ม
ข้อตั้งใจในปีใหม่นี้ ร่วมเป็นอีกคนที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

บริจาคเงินสนับสนุนการท�ำงาน
“ทุกบาททีค่ ณ
ุ ให้ เราสัญญาว่าจะใช้เพือ่ ปกป้อง คุม้ ครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ด�ำเนินงาน
ได้ดว้ ยเงินบริจาคและเงินค่าสมัครสมาชิก เราไม่รบั เงินสนับสนุน
จากรัฐบาลหรือองค์กรทางการเมือง ในการท�ำงานรณรงค์เพื่อ
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นอิสระทางการเงิน
นีห้ มายความว่าเรามีอสิ ระทีจ่ ะวิพากษ์วจิ ารณ์และมีความเป็น
กลาง เราอาศัยเงินสนับสนุนการท�ำงานจากคุณ

ลงชื่อออนไลน์

แค่เพียงไม่กี่คลิก และใช้เวลาไม่นาน นั่นหมายถึงคุณคือ
อีกคนที่ร่วมปฏิบัติการเพื่อบุคคลผู้ถูกละเมิดสิทธิและมันส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้

ระดมทุน
เข้าร่วมกลุ่มแอมเนสตี้ ในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
กลุ่มแอมเนสตี้ คือ พลังส�ำคัญใน
การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่า
จะเป็นเขียนจดหมายร้องเรียน หรือจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนประเด็นงานของ
แอมเนสตี้ คุณสามารถสอบถามราย
ละเอี ย ดที่ ส� ำ นั ก งานเพื่ อ ขอข้ อ มู ล
กลุ่มแอมเนสตี้

ร่วมกิจกรรมของแอมเนสตี้
เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยส�ำนักงานหรือจัดโดยกลุม่ แอมเนสตี้ เพือ่ พบปะ พูดคุย แลกเปลีย่ น
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกและร่วมลงมือปฏิบัติการร่วมกัน

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

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

สนับสนุนสินค้าแอมเนสตี้
ซื้อสินค้าและใช้สินค้าจากร้านแอมเนสตี้ ส่งผลทั้งด้าน
สนับสนุนงบประมาณการท�ำงานและการเผยแพร่การท�ำงานของ
แอมเนสตี้

อาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงาน
ใช้ ทั ก ษะและความสามารถของคุ ณ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สิทธิมนุษยชน อาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงานของแอมเนสตี้
คือพลังส�ำคัญในความส�ำเร็จของการเคลื่อนไหวงานรณรงค์
การระดมทุนและการเผยแพร่การท�ำงานของแอมเนสตี้

เป็นองค์กร/บริษัท เพื่อสิทธิมนุษยชน
การที่ภาคเอกชนสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นการกระตุน้ ให้บคุ ลากรในองค์กรตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนใน
สังคมและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้น ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมขององค์กร/บริษัท

SNAPSHOTS
JANUARY-MARCH 2012

เก็บตกภาพกิจกรรม
มกราคม – มีนาคม 2555
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AMNESTY INTERNATIONAL AT 50
Alec Bamford
Member for far too long.
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’

INSIDE
THIS
FREEDOM

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.

50 YEARS: CAMPAIGNING
FOR
HUMAN RIGHTS
Looking back, looking ahead...Amnesty International

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.

PASS IT ON

WHY OUR WORK ON
HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE!!
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.

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

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

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

SEND YOUR COMMENTS AND SUGGESTIONS TO:

FREEDOM

Growth Mobilization Coordinator
Amnesty International Thailand
90/24 Soi Ladprao 1, Ladprao Rd.,
Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900
Email: membership@amnesty.or.th

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

SAY IT RIGHTS: HUMAN RIGHTS
SPEECH CONTEST
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.

FREEDOM
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Sineenart Muangnoo
Pakamas Kamcham, Naowarat Suasa-ard,
Trin Khumsap, Sutharee Wannasiri
Nadia A-Jasem, Peter Limpiyawon,
Buranit Tantiwuttipong, Attapol Kanjanakeaw,
Riley Leonard, Ryan Weller
Design: Chaiya Kotsakdee
Special thanks to 50 Activists!
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GOOD NEWS
Your supports made it happens: the release
of 20 years old youth activist Jabbar Savalan

MAKE YOUR NEW YEAR RESOLUTION:
‘MORE HUMAN RIGHTS!’
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50 YEARS CAMPAIGNING FOR HUMAN RIGHTS
SALIL SHETTY, Amnesty International’s Secretary General
Ref. FLAME, AI New Zealand

WHY OUR WORKS
ON HUMAN RIGHTS

MUST CONTINUE!

CHANGE IS COMING FROM WITHIN THE COUNTRIES WITH
THE GREATEST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
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Amnesty International Thailand members and
human rights activists tell FREEDOM the reasons
WHY OUR WORKS ON HUMAN RIGHTS MUST CONTINUE

CHIRANUCH PREMCHAIPORN,
DIRECTOR OF THE PRACHATAI WEBSITE
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.

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

SOMBAT BOONNGAMANONG,
RED SUNDAY GROUP LEADER
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.

PRATHABJIT NEELAPHAIJIT,
JUSTICE FOR PEACE FOUNDATION
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.

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.

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

TICHA NA NAKORN,
DIRECTOR OF KANCHANAPHISEK JUVENILE TRAINING CENTRE
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.
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SUNEE CHAYAROSE,
VICE CHAIRPERSON, THAI LEGAL REFORM COMISSION

VEERAWIT TIANCHAINAN,
EXECUTIVE DIRECTOR, THAI COMMITTEE FOR REFUGEES (TCR)

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.

VORAPAT MEKHAKUL VEERAPATTANAKUP,

KETSARIN TIAWSAKUL,
THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THAILAND

SERETARIAT OF YOUNG PEOPLE FOR DEMOCRACY MOVEMENT (YPD)
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.

WARIN THIAMCHARAS,
SECRETARY GENERAL, OPEN FORUM FOR DEMOCRACY FOUNDATION
PEOPLE NETWORK FOR ELECTION IN THAILAND (P-NET)
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.

AREEWAN JATUTHONG,
LAWYER AND WOMEN’S RIGHTS ACTIVIST
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.

DR. AMARA PONGSAPIT,
CHAIRPERSON OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF
THAILAND
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.

PHIL ROBERTSON,
DEPUTY DIRECTOR OF HUMAN RIGHTS WATCH’S ASIA DIVISION
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.

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.

ORASOM SUTTHISAKORN,
AUTHOR
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.

PRASITTIPORN KAN-ONSRI,
COORDINATOR OF THE YOM RIVER BASIN NETWORK
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.

ANJANA SUVARNANANDA,
CHAIRPERSON, FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS ON SEXUAL
ORIENTATION AND GENDER IDENTITY (FOR-SOGI)
There are still people facing human rights violations, and they face serious impacts, such as death
or the inability to continue living normally.

JADED CHAOWILAI,
FORMER DIRECTOR, WOMEN AND MEN-TOGETHER FOR EQUALITY
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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PRASARN MARUKPITAK,
FORMER SENATOR

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.

SU BOONLIANG,
ARTIST
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.
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DR.SURAPOL JANYAKUL,
PROFESSOR, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES,
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
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.

DR. WUTHEE LEELAGUSOLAWONG,
THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE (THAI PBS)
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.

NITTITHORN THONGTHEERAKUL,
OFFICER AT SENIOR SOCIAL CAPITAL NETWORK,
THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE (THAI PBS)
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.

KITTICHAI NGAMCHAIYAPHISIT,
DIRECTOR OF THE TONKLA INSTITUTION
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.

PHITHAK KERDHOM,
HUMAN RIGHTS ACTIVIST
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 society 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.

ADISORN KERDMONGKOL,
SENIOR POLICY RESEARCHER AT THE INTERNATIONAL RESCUE
PRATCHAYANIN WONGATHITIKUL,
PROFESSOR, INTERNATIONAL COLLEGE OF MEKONG REGION,
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

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.

WILAIWAN PHOKTHAWEE,
DIRECTOR OF THE PRISON MINISTRY OF THE JESUIT FOUNDATION
SIRIKUL SUWINTHAWONG,
PROFESSOR, COLLEGE OF POLITICS AND GOVERNANCE,
MAHASARAKHAM UNIVERSITY
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 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.

PARANDA PANKEAW,
HUMAN RIGHTS LAWYERS ASSOCIATION
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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SUNSANEE SUTTHISUNSANEE,
DIRECTOR OF THE INSTITUTE FOR PROMOTING
AND SAFEGUARDING HUMAN RIGHTS
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.

DR. VALAI NA POMPHETCH,
PEACE AND HUMAN RIGHTS EXPERT
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.

SOMSRI HARNANUNTHASOOK ,
DIRECTOR OF THE ASIAN NETWORK
FOR FREE ELECTIONS (ANFREL)
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.

LADDAWAN TANTIWITTHAYAPITAK,
VICE PRESIDENT OF POLITICAL DEVELOPMENT COUNCIL AND
BOARD MEMBER OF UNION FOR CIVIL LIBERTY (UCL)
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.

SARAWUT PRATHUMRAJ,
HUMAN RIGHTS LAWYER
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.

SOMCHAI HOMLAOR,
MEMBER OF THE TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION OF
THAILAND AND THAI LEGAL REFORM COMMISSION
We want Thai people to help build a democratic society with peace and sustainable development.
Human rights are a necessary foundation of this society.
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CHEUNSUK ASAITHAMMAKUL,
RESEARCHER
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.

KWANRAWEE WANGUDOM,
LECTURER ASSISTANT, INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND
PEACE STUDIES, MAHIDOL UNIVERSITY
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.

PIMJAI PIMJAICHON,
PRIVATE COMPANY EMPLOYEE
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.

PORNPEN KHONGKACHONKIET,
DIRECTOR OF THE CROSS-CULTURAL FOUNDATION
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.

KHUNYING AMBHORN MEESOOK,
PRESIDENT, FOUNDATION FOR LIFE-LONG EDUCATION OF THAILAND
Because there are a substantial number of problems regarding human rights, our work on human
rights must continue!

PIPOB UDOMITTHIPHONG,
TRANSLATOR
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.

ANCHALEE SEEMUANG,
PHOTOGRAPHER, ABC NEWS
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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SAKSINEE EMASIRI THANAKULMAS,
INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES,
MAHIDOL UNIVERSITY
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.

SAY
IT
RIGHTS
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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.

HEMMAPAT BOONYOIYAT,
POSTGRADUATE STUDENT, INSTITUE OF HUMAN RIGHTS AND
PEACE STUDIES, MAHIDOL UNIVERSITY
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.

YINGCHEEP ATCHANONT,
INTERNET LAW REFORM DIALOGUE (ILAW)
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.

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.

SOMSAKUL SRIMETHIKUL,
HUMAN RIGHTS LAWYER
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.

DANAIYAKRIT SRIKHAN,
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
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.

YUHANEE JEKGA,
LAW ENFORCEMENT OFFICER,
THE CROSS CULTURAL FOUNDATION
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.

CHUNSA SUPANMUANG,
MALPRACTICE CASE COORDINATOR,
THE NATIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY, THAILAND
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.

HIGH SCHOOL LEVEL
COMPETITION TEAMS:
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)

UNIVERSITY LEVEL
COMPETITION
TEAMS:
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

THE WINNER WAS
PSM_1 Team,
Srinakarinwirot University
Prasarnmit Demonstration School
(Secondary)

POPULAR VOTE WENT TO
P a t a n a A m n e s t y Te a m ,
Bangkok Patana School

THE WINNER WAS
Right to Light,
Thammasat University

POPULAR VOTE WENT TO
Look Mae Fah Luang Team,
Mae Fah Luang University
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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.

DONATE TO HUMAN RIGHTS
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.

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.

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.

ACT NOW ONLINE

PARTICIPATE AT AMNESTY EVENTS

JOIN A SCHOOL ACTION GROUP

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.

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!
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.

SNAPSHOTS
JANUARY-MARCH 2012
เก็บตกภาพกิจกรรม
มกราคม – มีนาคม 2555
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