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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แอมเนสตี้  อ ินเตอร เนชั่นแนล เปน 

ขบวนการระดับโลกที่มีผู สนับสนุน 

สมาชกิ และนกักจิกรรมกวาสามลานคน 

มีการรณรงคระดับสากลเพ่ือเรียกรองให 

มีการเคารพและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

โดยหนวยงานมีวิสัยทัศนที่มุงใหบุคคล 

ทุกคนไดรับสิทธิมนุษยชนทุกประการ 

ตามที่ประกาศไว ในปฏิญญาสากล 

วาดวยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอื่น ๆ

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล มีพันธกิจ 

ที่จะทำางานวิจัย และปฏิบัติการเพื่อ 

ปองกันและยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ที ่ร ายแรงทั ้งปวง (สิทธิทางพลเรือน  

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒน-

ธรรม) ไมวาจะเปนสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน 

การแสดงออกและการรวมตัวไปจนถึง 

ความสมบูรณทางกายและใจ การ 

คุ มครองใหปลอดพนจากการเลือก- 

ปฏิบัติไปจนถึงสิทธิดานที่อยูอาศัย โดย 

สิทธิเหลานี้ไมอาจแบงแยกได

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรับทุน 

สนับสนุนสวนใหญจากคาสมาชิกและ 

การบริจาคของสาธารณะ เราไมแสวงหา 

เงินทุนและไมยอมรับทุนจากรัฐบาลเพื่อ 

สอบสวนและรณรงคตอตานการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน แอมเนสตี ้ อินเตอร- 

เนชั่นแนลเปนอิสระจากรัฐบาล อุดม- 

การณทางการเมือง ผลประโยชนดาน 

เศรษฐกิจหรือศาสนา

แอมเนสตี้  อ ินเตอร เนชั่นแนล เปน 

ขบวนการประชาธิปไตย ผูกุมอำานาจ 

ตัดสินใจด านนโยบายเป นตัวแทน 

ที่มาจากหนวยงานในระดับชาติ ซึ่ง 

รวมตัวกันประชุมในที่ประชุมสภาสากล 

(International Council meetings) ซึ่ง 

จ ัดข ึ ้นท ุกสองป   สมาช ิกของคณะ- 

กรรมการบริหารสากล (International 

Executive Committee) ที่ไดรับเลือกตั้ง 

จากสภาเพ่ือทำาหนาท่ีตัดสินใจ ประกอบ 

ดวย Pietro Antonioli (อิตาลี – ประธาน) 

Guadalupe Rivas (เม็กซิโก – รอง 

ประธาน) Bernard Sintobin (เบลเยียม

ที่พูดภาษาเฟลมมิช – เหรัญญิกสากล) 

Euntae Go (เกาหลีใต) Julio Torales 

(ปารากวัย) Nicole Bieske (ออสเตรเลีย)  

Rune Arctander (นอรเวย) Sandra S.  

Lutchman (เนเธอรแลนด) และ Zuzanna 

Kulinska (โปแลนด)

สามัคคีตอตานความอยุติธรรม

รวมมือทำางานเพื่อสิทธิมนุษยชน!
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คำ นำ 

“ฉันไมเคยคาดคิดวา...การพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะหมายถึงการ 
อยูบนเสนบางๆ ระหวางความเปนกับความตาย...หลายตอหลายครั้งที่ฉันรูสึก 
ถึงความกลัวที่แทรกเขามาในกระดูก แตความรูสึกตอความรับผิดชอบนั้นกลับ 
รุนแรงยิ่งกวา”

ดินา เมซา (Dina Meza)
นักขาวชาวฮอนดูรัส นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการญาติผูถูกควบคุมตัวและผูสูญหาย 

(Committee of Relatives of the Detained and Disappeared - COFADEH)

รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลประจำาป 2556 รวบรวมสถานการณดาน 

สิทธิมนุษยชนตลอดป 2555 โดยใหทั้งภาพรวมของหาภูมิภาคและขอมูลของแตละ 

ประเทศจากทั้งหมด 159 ประเทศและดินแดน รายงานชี้ใหเห็นภาพรวมการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนที่กระทำาโดยผูมีอำานาจตอผูที่ขัดขวางผลประโยชนของตน

บอยครั้งที่นักตอสู เพื่อสิทธิมนุษยชนใชชีวิตอยู ในสถานการณที่ เสี่ยงอันตราย 

พวกเขาตอสูเพื่อทลายกำาแพงแหงความเงียบงันและความลึกลับ เพื่อทาทายผูใช 

อำานาจในทางที่ผิด ทั้งผานกระบวนการในศาล บนทองถนน และในโลกออนไลน 

พวกเขาตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ และ 

สิทธิที่จะไดรับความยุติธรรม ซึ่งเปนบทเรียนสำาคัญที่บางคนที่ตองจายในราคาที่ 

แสนแพง ประชาชนในหลายประเทศเผชิญหนากับการถูกใสราย ถูกจองจำา หรือ 

การใชความรุนแรง ในขณะที่รัฐบาลตางๆ ไมใหความสำาคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนอยาง 

จริงจัง รัฐบาลเหลานั้นยังคงอางถึงเรื่องผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของประเทศ  

และความปลอดภัยของสาธารณะมาใชสรางความชอบธรรมในการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน

รายงานฉบับนี้จึงเปนประจักษพยานใหกับเสียงเรียกรองหาความยุติธรรมที่เพิ่ม 

มากขึ้นทุกวัน โดยไมมีพรมแดนและยืนหยัดทาทายตอพลังอำานาจอันนาเกรงขามที่ 

รวมกันตอตานพวกเขา บรรดาหญิงชายในทุกภูมิภาคทั่วโลกตางลุกขึ้นมาเรียกรอง 

การเคารพตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขา เพื่อประกาศความเปนน้ำาหนึ่งใจเดียวกับ 

เพื่อนมนุษยคนอื่นๆ ที่เผชิญหนากับการกดขี่ขมเหง การเลือกปฏิบัติ  ความรุนแรง  

และความอยุติธรรม 

การกระทำาและคำาพูดของพวกเขาแสดงใหเห็นวาขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ 

มนุษยชนเติบโตขึ้น แข็งแกรงยิ่งขึ้น และหยั่งรากลึกมากขึ้น และความหวังของ 

ขบวนการเคลื่อนไหวดังกลาวไดจุดประกายขึ้นในใจของผูคนนับลาน และยังคงเปน 

พลังที่ทรงอิทธิพลสำาหรับการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต



พฤษภาคม 2555 ฮานา ชาลาบี ผูอยูอาศัยในเขต

เวสตแบงค นั่งในเตนทเพื่อแสดงการสนับสนุน

นักโทษชาวปาเลสไตนในเมืองกาซา เธอถูก 

ทางการอิสราเอลสงตัวมาที่เมืองกาซาเมื่อเดือน 

เมษายน หลังจากอดอาหาร 43 วันเพื่อประทวง 

ที่ทางการควบคุมตัวเธอโดยไมมีการไตสวน
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สารจาก
เลขาธิการ

สิทธิมนุษยชนไมมีพรมแดน 

ซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล

“ความอยุติธรรมไมจะวาเกิดขึ้นที่ใดตางก็เปนภัยคุกคามตอความยุติธรรม 
ในทุกๆ ที่ เราตางติดอยูในโครงสรางทางสังคมที่เชื่อมโยงกันจนแบงแยก 
ไมได เปนผืนผาของชะตากรรมเดียวกัน สิ่งใดกระทบตอสิ่งหนึ่งโดยตรง  
ยอมสงผลกระทบทางออมตอสิ่งอื่นๆ ทั้งปวงดวยเชนกัน”

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ (Martin Luther King Jr)
“จดหมายจากเรือนจำ เบอรมิงแฮม” (Letter From Birmingham jail)

16 เมษายน 2506 สหรัฐอเมริกา

วันที่ 9 ตุลาคม 2555 เด็กหญิงมาลาลา ยูซัฟไซ (Malala Yousafzai) อายุ 15 ป ถูกกลุม 

ฏอลีบันยิงที่ศีรษะในปากีสถาน ความผิดของเธอคือการรณรงคสนับสนุนสิทธิเพื่อการศึกษา 

ของเด็กผูหญิง โดยใชเว็บบล็อกเปนสื่อกลาง เชนเดียวกับโมฮัมเหม็ด บัวซีซี (Mohamed  

Bouazizi) ซึ่งไดประทวงเมื่อป 2553 และเปนเหตุใหเกิดการลุกฮือตลอดทั่วตะวันออกกลาง 

และแอฟริกาเหนือ ความตั้งใจของมาลาลาสงผลสะเทือนขามพรมแดนปากีสถาน ความ 

กลาหาญของมนุษยและความทุกขยากประกอบกับพลังของสื่อสังคมออนไลนที่ไรพรมแดน  

ไดเปลี่ยนความเขาใจของเราตอการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม และความ 

ยุติธรรม อีกทั้งยังนำาไปสูการเปลี่ยนวาทกรรมเกี่ยวกับอธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

พฤศจิกายน 2555 ซาลิล เชทตี้

(Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ 

อินเตอรเนชั่นแนลพรอมคณะ และ

ชาวบานจากชุมชนโบโดเขาตรวจเยี่ยม

พื้นที่ที่มีการรั่วไหลของน้ำามันบริเวณ

ชานเมืองโบโด เขตโกคานา ลุมแมน้ำา

ไนเจอร ประเทศไนจีเรีย
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ประชาชนในทุกแหงหนตางเสี่ยงภัยใหญหลวงที่จะเกิดขึ้นกับตนเมื่อออกไปประทวงตาม 

ทองถนน หรือรณรงคผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเปดโปงการปราบปรามและการกอ 

ความรุนแรงของรัฐบาลและผูมีอิทธิพลอื่น ๆ พวกเขาทำาใหเกิดความรู สึกเปนเอกภาพ 

รวมกันระหวางประเทศ รวมมือกันรณรงคผานเว็บบล็อก สื่อสังคมออนไลน และสื่อทั่วไปเพื่อ 

ชวยใหความทรงจำาที่มีอยูตอโมฮัมเหม็ดและตอความฝนของมาลาลายังดำารงอยูตอไป

ความกลาหาญเชนนั้นประกอบกับความสามารถในการสื่อสารถึงความกระหายตอเสรีภาพ  

ความยุติธรรมและสิทธิของเรา ปลุกใหบรรดาผูมีอำานาจตื่นขึ้น คำาพูดของบุคคลในสารคดี 

ที่สนับสนุนการประทวงตอตานการกดขี่และการเลือกปฏิบัติ เปนภาพตรงขามกับการกระทำา 

ของรัฐบาลที่ปราบปรามการชุมนุมประทวงอยางสงบ และพยายามควบคุมพื้นที่อินเทอรเน็ต 

อยางเขมงวด ยังไมรวมถึงความพยายามของรัฐที่จะสรางพรมแดนชาติในพื้นที่เหลานี้

ผูมีอำานาจที่ยังคงยึดมั่นอยูกับการบิดเบือนแนวคิด “อธิปไตย” จะคิดอยางไร เมื่อเขาได 

ตระหนักถึงพลังของประชาชนที่จะทำาลายโครงสรางการปกครอง และการเปดโปงใหเห็น 

เครื่องมือการปราบปรามและการบิดเบือนขอมูลที่พวกเขาใชเพื่อธำารงอำานาจของตนเอาไว  

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการคาที่ผูมีอำานาจเหลานี้พัฒนาขึ้นมา มักเปนเหตุนำาไปสูการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ยกตัวอยางเชน การซื้อขายอาวุธที่ทำาลายชีวิต แตกลับเปนสิ่งที่รัฐบาล 

ปกปองเอาไว เพราะพวกเขาใชอาวุธเหลานั้นปราบปรามประชาชนของตนเอง หรือไมก็ไดรับ 

ผลกำาไรจากการซื้อขายอาวุธเหลานั้น และพวกเขาไดอางอำานาจอธิปไตยเพื่อสรางความ 

ชอบธรรมใหกับการกระทำาดังกลาว

อธิปไตยและความเปนเอกภาพ 

ในการแสวงหาเสรีภาพ สิทธิและความเทาเทียม เราตองทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตย 

กันใหม พลังของอธิปไตยควรที่จะเกิดจากการมีอำานาจในการกำาหนดชะตากรรมของตนเอง  

อยางเชน รัฐที่ปลดแอกตนเองจากลัทธิอาณานิคม หรือปลดแอกตนเองจากมหาอำานาจ 

ที่เปนประเทศเพื่อนบาน หรือฟ นฟูตนเองจากขบวนการที่โคนลมระบอบการปกครองที่ 

กดขี่และฉอฉล สิ่งนี้เปนพลังของอธิปไตยเพื่อความดีงาม เพื่อรักษาพลังเหลานี้เอาไวและ 

เพื่อปองกันไมใหถูกนำาไปใชประโยชนในทางมิชอบ เราตองทบทวนนิยามความหมายของ 

อธิปไตยใหม และยอมรับทั้งเอกภาพและความรับผิดชอบระดับโลก เราตางเปนพลเมือง 

ของโลก เราตางหวงใยกันเพราะเราสามารถเขาถึงขอมูล และสามารถเลือกที่จะไมถูก 

พันธนาการ 

รัฐมักอางอธิปไตย เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการควบคุมกิจการในประเทศ และ 

ไมใหอำานาจจากภายนอกเขามาแทรกแซง ทำาใหพวกเขาทำาอะไรก็ไดตามที่ตองการ พวกเขา 

อางวานี่แหละเปนอำานาจอธิปไตย เพื่อปกปดขอมูลหรือปฏิเสธวาไมมีการสังหารหมู ไมมี 

การลางเผาพันธุ ไมมีการกดขี่ ฉอฉล ความอดอยาก หรือการคุกคามดวยเหตุผลทาง 

เพศสภาพ ทั้งๆ ที่เปนปญหาที่เห็นไดอยางชัดเจน

แตผู ที่ใชอำานาจและอภิสิทธิ์อยางฉอฉลไมสามารถปกปดพฤติการณละเมิดของตนได 

อยางงายดายอีกตอไป คนที่มีโทรศัพทมือถือสามารถถายภาพวีดิโอและสงขึ้นไปยัง 

อินเทอรเน็ต เพื่อเปดโปงขอเท็จจริงของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางทันทีทันควัน 

เผยใหเห็นความจริงเบื้องหลังการใชวาทศิลปที่หลอกลวงเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับ 

ผลประโยชนของตนเอง ในทำานองเดียวกัน บรรษัทและเอกชนที่มีอำานาจทั้งหลายก็ตกอยู 

ภายใตการตรวจสอบมากขึ้น การปกปดผลจากการกระทำาของตนเอง ซึ่งเปนการกระทำาที่ 

ชั่วรายหรือเปนอาชญากรรมมีความยากลำาบากมากยิ่งขึ้น

เราทำางานในกรอบสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับอธิปไตย แตไมไดมุงหมายที่จะปกปองสิ่งนั้นเพียง 

อยางเดียว เปนการปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบเพื่อคุมครอง (Responsibility to  

Protect) ซึ่งไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดโลกแหงสหประชาชาติเมื่อป 2548 และ 

มีการรับรองเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง เฉพาะป 2555 เราเห็นหลักฐานมากมายที่รัฐบาลละเมิด 

สิทธิของประชาชนภายใตการปกครองของตนเอง 

องคประกอบสำาคัญของการคุมครองสิทธิมนุษยชน คือการประกันใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ 

ที่จะไมตองถูกกระทำาดวยความรุนแรง องคประกอบสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการจำากัด 

อำานาจของรัฐอยางเขมงวดในการแทรกแซงชีวิตสวนบุคคลและชีวิตครอบครัว ซึ่งรวมถึงการ 

คุมครองเสรีภาพในการแสดงออก การรวมตัวเปนองคกร และการใชสามัญสำานึก และยัง 

รวมถึงการไมแทรกแซงตอสิทธิดานรางกายและวิธีการใชรางกายของเรา ไมวาจะเปนการ 

ตัดสินใจของเราเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ อัตลักษณทางเพศและเพศสภาพ หรือสิทธิที่จะ 

เลือกการแตงตัว
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ในชวงไมกี่วันแรกของป 2555 มี 300 ครอบครัวในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาตอง 

กลายเปนคนไรบาน พวกเขาถูกผลักดันอยางรุนแรงใหออกจากบานเรือนของตนเอง ไมกี่ 

สัปดาหตอมา ชาวบราซิล 600 คนในยานสลัมพินเฮรินโญ (Pinheirinho) รัฐเซาเปาโล (São 

Paulo) ตองประสบชะตากรรมเดียวกัน ในเดือนมีนาคม มีผูถูกสังหาร 21 คนเนื่องจาก 

กระสุนปนของเจาหนาที่ตำารวจในจาไมกา นักดนตรีในอาเซอรไบจานก็ถูกทุบตีทำาราย 

ถูกจับกุมและทรมานในระหวางการควบคุมตัว สวนประเทศมาลีตกอยูในวิกฤตหลังเกิด 

การรัฐประหารที่กรุงบามาโกเมืองหลวง

และปญหาเหลานี้ยังดำาเนินตอไป มีการไลรื ้อเพิ่มเติมในไนจีเรีย ผู สื ่อขาวถูกสังหาร 

ในโซมาเลียและเม็กซิโกและที่อื่นๆ ผูหญิงถูกขมขืนหรือถูกทำารายทางเพศในบานเรือนของ 

ตัวเองและตามทองถนน หรือการใชสิทธิในการประทวงของ บรรดากลุมผูมีความหลากหลาย 

ทางเพศตางถูกหาม ไมใหจัดเทศกาลเพื่อแสดงความภาคภูมิใจตอเพศที่หลากหลายของตน  

และสมาชิกของกลุมบางคนยังถูกรุมซอม สวนนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนถูกสังหาร 

หรือถูกคุมขังดวยขอหาที่ทางการสรางขึ้นมา ในเดือนกันยายน ญี่ปุนประหารชีวิตผูหญิง 

เปนครั้งแรกในรอบกวา 15 ป ในเดือนพฤศจิกายนความขัดแยงรอบใหมในเขตฉนวนกาซา 

กับอิสราเอลรุนแรงยิ่งขึ้น สวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พลเรือนหลายหมื่นคนตอง 

หลบหนีออกจากบานเรือนของตนเอง เนื่องจากกลุมติดอาวุธ 23 มีนาคม (March 23 

Movement - M23) ที่ไดรับการหนุนหลังจากรวันดาไดเคลื่อนกำาลังเขาสูกรุงคิวูเหนือซึ่งเปน 

เมืองหลวง

นอกจากนั้นยังมีกรณีของซีเรีย ซึ่งในชวงสิ้นปตามรายงานขององคการสหประชาชาติ มียอด 

ผูเสียชีวิตแลวถึง 60,000 คน และยังคงเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อย ๆ 

ความลมเหลวในการคุมครอง 

ในชวงไมกี่ทศวรรษที่ผานมา มีการอางแนวคิดเรื่องอธิปไตยของประเทศที่เชื่อมโยงกับความ 

มั่นคงของชาติ เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการกระทำาที่เปนปรปกษตอสิทธิมนุษยชน 

ในระดับประเทศ ผูมีอำานาจตางอางวาตนเองเทานั้นที่มีอำานาจตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของ 

ประชาชนที่อยูภายใตการปกครองของตน

เชนเดียวกับพอของเขา ประธานาธิบดีบาชาร อัล อัสซาด (Bashar al-Assad) อยูในอำานาจได 

โดยใชกองกำาลังทั้งทหารและความมั่นคงปราบปรามประชาชนที่เรียกรองใหเขาลงจาก 

ตำาแหนง แตมีความแตกตางที่สำาคัญเชนกัน ในชวงที่มีการสังหารหมูที่กรุงฮามาในป 2525  

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลและหนวยงานอื่น ๆ ไดเนนย้ำาใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และพยายาม 

อยางที่สุดเพื่อใหยุติการกระทำาดังกลาว แตการสังหารหมูในครั้งนั้นผูคนสวนใหญในโลกกลับ 

ไมมีโอกาสไดรับทราบ แตในทางตรงขาม ในชวงสองปที่ผานมา บรรดานักเว็บบล็อกและนัก 

เคลื่อนไหวชาวซีเรียผูกลาหาญสามารถใชสื่อเหลานั้นบอกเลาเรื่องราวใหโลกไดทราบโดยตรง 

วาเกิดเหตุการณอะไรขึ้นบางในประเทศของตน 

แมจำานวนผูเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น และแมจะมีหลักฐานมากมายที่ชี้ถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  

แตสมัชชาความมั่นคงแหงสหประชาชาติก็ยังคงไมสามารถดำาเนินการเพื่อคุ มครองชีวิต 

พลเรือนไดอีก ในชวงเกือบสองปที่ผานมา กองกำาลังฝายทหารและความมั่นคงของซีเรีย 

ปฏิบัติการโจมตีอยางไมเลือกหนา มีการควบคุมตัว การทรมานและการสังหารบุคคลที่ 

เชื่อวาเปนฝายตรงขาม ในรายงานฉบับหนึ่งของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดระบุถึง 

รูปแบบการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอื่นๆ ที่แตกตางกันถึง 31 รูปแบบ สวนกลุม 

ติดอาวุธที่ตอตานรัฐบาลก็ทำาการทรมานและสังหารอยางรวบรัดเชนกัน แมวาจะมีจำานวน 

นอยกวามาก ในขณะที่รัสเซียและจีนตางอธิบายวาการที่สมัชชาความมั่นคงแหงสหประชา- 

ชาติไมสามารถคุมครองชีวิตคนได เปนไปตามหลักการเคารพอธิปไตยของรัฐ

แนวคิดที่วารัฐตางๆ หรือประชาคมนานาชาติไมควรดำาเนินการเพื่อคุมครองชีวิตพลเรือน 

ในประเทศอื่น ในขณะที่รัฐบาลหรือกองทัพในประเทศนั้นโจมตีทำารายประชาชนของตนเอง  

ยกเวนแตมีสวนเกี่ยวของโดยตรง เปนแนวคิดที่ไมอาจยอมรับได ไมวาจะเปนกรณีการลาง 

เผาพันธุในป 2537 ที่รวันดา การกวาดตอนชาวทมิฬใหเขาไปในเขต “หยุดยิง” แตกลับเปน 

ลานประหารที่ภาคเหนือของศรีลังกา ซึ่งเปนเหตุใหมีพลเรือนหลายหมื่นคนเสียชีวิตเมื่อป  

2552 ปญหาความอดอยากของประชาชนในเกาหลีเหนือหรือความขัดแยงในซีเรีย การที่ 

ไมดำาเนินการใดๆ โดยอางวาไมตองการแทรกแซงอธิปไตยของรัฐอื่นนั้นเปนคำาแกตัวที่ไมอาจ 

ยอมรับได



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 76

สุดทายแลวรัฐยอมตองรับผิดชอบตอการคุมครองสิทธิของประชาชนในประเทศของตนเอง  

แตผูที่เชื่อมั่นในความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนยังมองไมเห็นวาการอางหลักอธิปไตยจะ 

ชวยใหสามารถปฏิบัติตามหลักการเหลานี้อยางเต็มที่ได 

ถึงเวลาที่จะตองทาทายตอขออางที่แฝงดวยเจตนารายของรัฐเพื่อสถาปนาอธิปไตยอยาง 

เบ็ดเสร็จของตนเอง และการที่รัฐมุงเนนเฉพาะความมั่นคงแหงชาติโดยละเลยสิทธิมนุษยชน 

และความมั่นคงของมนุษย อยาแกตัวอีกตอไปเลย ถึงเวลาแลวที่ประชาคมนานาชาติจะตอง 

ดำาเนินการอยางเขมขนและทบทวนหนาที่ในการคุมครองพลเมืองของโลกทุกคน

ทุกประเทศตางมีพันธกรณีที่จะตองเคารพ คุมครอง และเติมเต็มสิทธิของเรา แตหลาย 

ประเทศยังไมไดทำาเชนนั้น หรืออยางดีสุดก็ทำาอยางไมสม่ำาเสมอ แมวาในชวงหลายทศวรรษ 

ที่ผานมา ขบวนการสิทธิมนุษยชนจะประสบความสำาเร็จอยู บาง ตั้งแตการรณรงคให 

ปลอยตัวนักโทษทางความคิดไปจนถึงการรณรงคใหมีขอหามระดับโลกตอการทรมาน และ 

การจัดตั้งศาลอาญาระหวางประเทศ แตการบิดเบือนแนวคิดเกี่ยวกับอธิปไตยยังสงผลให 

ประชาชนหลายพันลานคนถูกทอดทิ้ง

การคุมครองหรือการเอารัดเอาเปรียบ 

ตัวอยางที่ชัดเจนมากที่สุดอยางหนึ่งในชวงหลายทศวรรษที่ผ านมาคือการปฏิบัติต อ 

ชนพื้นเมืองทั่วโลก คุณคาสำาคัญที่เปนคุณคาสากลสำาหรับชนพื้นเมืองทั่วโลกคือการปฏิเสธ 

แนวคิด “การครอบครอง” ที่ดิน เนื่องจากตามจารีตประเพณีแลว พวกเขาตางคือผูดูแล 

ปกปกรักษาผืนดินที่ตนเองอาศัยอยู แตการที่พวกเขาไมยอมรับแนวคิดการครอบครอง 

อสังหาริมทรัพยทำาใหเกิดผลกระทบมากมาย เนื่องจากที่ดินของชนพื้นเมืองจำานวนมากลวน 

อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรตาง ๆ เปนเหตุใหรัฐที่ควรมีหนาที่คุมครองสิทธิของพวกเขา  

กลับเวนคืนที่ดินโดยอางวาเปน “อธิปไตยของรัฐ” จากนั้นนำามาขาย ใหเชา หรือปลอยให 

คนอื่นปลนสะดมเอาไป

แทนที่จะเคารพตอคุณคาของชุมชนในการดูแลปกปกรักษาที่ดินและทรัพยากร รัฐและบรรษัท 

ตางๆ กลับรุกล้ำาเขาไปในพื้นที่เหลานี้ บังคับใหชนพื้นเมืองออกจากที่ดิน และเขาไปยึดครอง 

ที่ดินเหลานั้น หรือมีการขายสิทธิสัมปทานการทำาเหมืองแร

ที่ปารากวัย ในป 2555 รวมทั้งตลอดชวง 20 ปที่ผานมา ชนพื้นเมือง Sawhoyamaxa ยังคง 

ถูกขับไลออกจากที่ดินของตนเอง แมศาลสิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (Inter-American  

Court of Human Rights) มีคำาสั่งคุมครองสิทธิในที่ดินของพวกเขาเมื่อป 2549 ในทาง 

ตอนเหนือของทวีป กลุมชนพื้นเมืองหลายสิบกลุมในแคนาดายังคงประทวงตอตาน 

ขอเสนอโครงการที่จะสรางทอน้ำามันที่สงเชื่อมตอจากแหลงน้ำามันในอัลเบอรตากับชายฝง 

บริติชโคลัมเบีย ซึ่งตัดผานที่ดินที่สืบทอดมาของตน

ในชวงเวลาที่รัฐบาลควรเรียนรูจากชนพื้นเมืองเพื่อทบทวนถึงความสัมพันธตอทรัพยากรทาง 

ธรรมชาติ บรรดาชนพื้นเมืองทั่วโลกตางตกอยูในกำามือของรัฐ 

หายนะเหลานี้เลวรายยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐและบรรษัทตางเพิกเฉยตอปฏิญญาแหงสห- 

ประชาชาติวาดวยสิทธิชนเผาพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous  

Peoples - UNDRIP) ซึ่งกำาหนดไวอยางชัดเจนใหรัฐประกันการมีสวนรวมอยางเต็มที่และ 

มีประสิทธิภาพของชนพื้นเมืองในทุกกรณีตอสิ่งที่สงผลกระทบตอพวกเขา นักเคลื่อนไหวเพื่อ 

สิทธิชนพื้นเมืองตองเผชิญกับความรุนแรง บางครั้งก็ถูกสังหาร เมื่อพยายามหาทางปกปอง 

ชุมชนและที่ดินของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติ การผลักใหอยูชายขอบและความรุนแรงเชนนี้ไมไดจำากัดเฉพาะในทวีป 

อเมริกา แตเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแตฟลิปปนสไปจนถึงนามิเบีย เด็กๆ ที่เปนชนพื้นเมือง San 

(นามิเบีย) Ovahimba (นามิเบีย) และชนกลุมนอยอื่น ๆ ประสบกับปญหาในการเขาถึง 

การศึกษา โดยเฉพาะกรณีเด็กๆ ชาว Ovahimba ในเมือง Opuwo (นามิเบีย) ที่ถูกบังคับให 

ตัดผมสั้น และไมใหสวมชุดพื้นเมืองหากตองการเขาเรียนโรงเรียนรัฐ  

การไหลของทุนและคน 

การแยงชิงทรัพยากรเปนสวนหนึ่งขององคประกอบของโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น อีกสวน 

หนึ่งคือกระแสการไหลของทุนขามพรมแดน ขามมหาสมุทร เขาไปสูกระเปาของบรรดา 

ผูมีอำานาจ จริงอยูที่วาโลกาภิวัตนทำาใหเกิดการเติบโตและความเจริญดานเศรษฐกิจสำาหรับ 

กลุมคนจำานวนหนึ่ง แตประสบการณของชนพื้นเมืองชี้ใหเห็นวาผูไดรับประโยชนคือรัฐบาล 

และบรรษัทที่เขาไปใชประโยชนในที่ดินของพวกเขา แตปลอยใหพวกเขาอดอยากตอไป
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ในทวีปแอฟริกาสวนที่ต่ำากวาทะเลทรายสะฮาราลงมา แมจะมีการเติบโตที่สำาคัญในหลาย 

ประเทศ แตประชาชนอีกหลายลานคนยังคงมีชีวิตอยูใตเสนแบงความยากจน การคอรัปชั่น 

และการไหลของเงินทุนไปยังประเทศปลอดภาษีนอกแอฟริกายังคงเป นเหตุสำาคัญ 

สองประการ ยังคงมีการนำาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณในภูมิภาคไปสนับสนุนขอตกลงระหวาง 

บรรษัทและนักการเมืองที่ตางไดรับผลกำาไรจากกิจการเหลานี้ การขาดความโปรงใสเกี่ยวกับ 

การทำาความตกลงและการขาดความรับผิดอยางสิ้นเชิง เปนเหตุใหทั้งผูถือหุนในบรรษัทและ 

นักการเมืองพากันร่ำารวยอยางไมชอบธรรม สวนผูใชแรงงานยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ถูกเอาเปรียบดานที่ดิน และถูกละเมิดสิทธิจนไดรับความทรมาน และสวนใหญไมสามารถ 

เขาถึงความยุติธรรม

อีกตัวอยางหนึ่งของกระแสทุนที่ไหลอยางเสรี คือการสงเงินกลับบานของบรรดาแรงงาน 

ขามชาติทั่วโลก จากขอมูลของธนาคารโลก การสงเงินกลับบานของแรงงานขามชาติใน 

ประเทศกำาลังพัฒนามีมูลคามากถึงสามเทาเมื่อเทียบกับความชวยเหลือดานการพัฒนา 

ระหวางประเทศอยางเปนทางการ แตแรงงานขามชาติเหลานี้กลับถูกทอดทิ้งจากรัฐที่ตน 

อาศัยอยู หรือจากรัฐที่เปนบานเกิดของตนเอง ซึ่งตางไมไดใหความคุมครองสิทธิของพวกเขา 

อยางเพียงพอ

ยกตัวอยางเชน บรรดาบริษัทนายหนาหางานของเนปาลยังคงดำาเนินการใหคนงาน 

ขามชาติตองถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือตกเปนแรงงานทาส หรือมีการเก็บคานายหนาเกินกวา 

เพดานที่รัฐกำาหนด มีการบังคับใหคนงานตองทำาการกูยืมกอนใหญพรอมดอกเบี้ยสูง บรรดา 

นายหนาหลอกลวงคนงานเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการจางงาน บริษัทนายหนาเหลานี้ 

ละเมิดกฎหมายของเนปาล แตก็มักจะไมถูกลงโทษ สวนรัฐบาลก็มักจะแสดงวาทศิลปที่จะ 

ปกปองสิทธิผูหญิงแตกลับทำาในสิ่งตรงขาม ยกตัวอยางเชน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา 

รัฐบาลสั่งหามผูหญิงอายุต่ำากวา 30 ปเดินทางไปทำางานเปนแมบานที่ประเทศคูเวต กาตาร  

ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากอางวามีขอรองเรียนวาเกิดการทำาราย 

ทางเพศและการทำารายรางกายในประเทศเหลานั้น แตขอหามดังกลาวจะยิ่งกอใหเกิด 

ความเสี่ยงตอผูหญิงที่ถูกบังคับใหทำางานผานระบบที่ไมเปนทางการมากยิ่งขึ้น สิ่งที่รัฐบาล 

ควรทำาคือการตอสูเพื่อใหเกิดสภาพการทำางานที่ปลอดภัยสำาหรับผูหญิง 

เมื่อคนงานเดินทางออกไปแลว ประเทศตนทางมักอางวาเนื่องจากคนงานไมไดอยูในประเทศ 

ของตนเองแลว พวกเขายอมไมตองปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ ในขณะที่ประเทศปลายทาง 

ก็อางเชนกันวา แรงงานขามชาติเหลานี้ไมไดเปนพลเมืองของตน จึงไมมีสิทธิใดๆ ในขณะ 

เดียวกัน อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการคุมครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิก 

ครอบครัว (UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and  

Members of Their Families - ICRMW) ซึ่งเปดใหมีการลงนามตั้งแตป 2533 ยังคงเปน 

อนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่มีการใหสัตยาบันนอยที่สุด ไมมีประเทศในยุโรปตะวันตกที่ 

เปนประเทศปลายทางของคนงานขามชาติใด ๆ เลยที่ใหสัตยาบันตออนุสัญญาฉบับนี้ 

รวมทั้งประเทศที่มีแรงงานขามชาติจำานวนมากอยางเชน สหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย  

แอฟริกาใต และรัฐตาง ๆ ในอาวเปอรเซีย

ผูลี้ภัยยิ่งประสบความยากลำาบากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาคนไรรัฐ 12 ลานคน 

ในโลก ซึ่งเทากับจำานวนของประชากรในมหานครใหญๆ ของโลก อยางลอนดอน เลกอส  

หรือริโอ และประมาณ 80% ของคนเหลานี้เปนผูหญิง แมจะไมไดรับการคุมครองจากรัฐ  

“อธิปไตย” แตคนเหลานี้ก็เปนพลเมืองของโลกอยางแทจริง และเราทุกคนตางมีภาระในการ 

ใหความคุมครองพวกเขา และพวกเขาเปนเหตุผลที่เดนชัดสุดสำาหรับการปฏิบัติหนาที่ในการ 

คุมครอง เนื่องจากการคุมครองสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตอมนุษยทุกคน ไมวาจะ 

อยูในประเทศตนเองหรือไมก็ตาม 

ในปจจุบัน มีการมองกันวาภาระคุมครองเหลานี้มีความสำาคัญนอยกวาอธิปไตยของรัฐ ผูหญิง 

ถูกขมขืนในคายผูลี้ภัยตลอดทั่วซูดานใต ผูแสวงหาที่พักพิงในออสเตรเลียจนถึงเคนยาตาง 

ถูกกักขังในศูนยควบคุมตัวหรือในกรงขังเหล็ก อีกหลายรอยคนเสียชีวิตจากเหตุการณเรือรั่ว 

ในระหวางที่พยายามกระเสือกกระสนเพื่อเขาฝงอยางปลอดภัย

ในป 2555 ยังคงมีการปฏิเสธไมใหเรือที่ขนชาวแอฟริกาที่พยายามเขาฝงทางประเทศอิตาลี  

รัฐตาง ๆ อางถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการควบคุมพรมแดนของตน รัฐบาลออสเตรเลียยังคง 

กักเรือของผูลี้ภัยและคนเขาเมืองไวกลางทะเลตอไป สวนเจาหนาที่ชายฝงสหรัฐฯ ใหเหตุผล 

ตอการปฏิบัติเชนนี้วา “การกักตัวคนเขาเมืองใหอยูกลางทะเลชวยใหสามารถสงตัวพวกเขา 

กลับไปยังประเทศตนทางไดอยางรวดเร็ว ทำาใหสามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีคาใชจาย 
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มากหากพวกเขาเดินทางขึ้นฝงประเทศสหรัฐฯ ไดจนสำาเร็จ” จากกรณีเหลานี้ประเทศตาง ๆ  

ตางอางอธิปไตยวามีความสำาคัญกวาสิทธิของบุคคลในการแสวงหาที่พักพิง

ในแตละปมีผูเสียชีวิตประมาณ 200 คนระหวางการเดินทางขามทะเลทรายเขาสูประเทศ 

สหรัฐฯ ซึ่งเปนผลโดยตรงจากมาตรการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ทำาใหการผานทางอยางปลอดภัย 

มีความเปนไปไดสำาหรับคนเขาเมือง โดยตัวเลขผูเสียชีวิตยังทรงตัวอยู แมวาการเขาเมือง 

จะลดลงก็ตาม

ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นการปดความรับผิดชอบอยางโหดรายที่จะสนับสนุนสิทธิมนุษยชน  

รวมทั้งสิทธิที่จะมีชีวิต และเปนแนวทางตรงขามกับการปลอยใหเงินทุนไหลเขาออกไดอยาง 

เสรีตามที่กลาวถึงขางตน

การควบคุมการเขาเมืองยังเปนปรากฏการณตรงขามอยางสิ้นเชิงกับกระแสการไหลของ 

อาวุธทั่วไป (รวมทั้งอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาตาง ๆ ที่ขนยายขามพรมแดน) ที่ปราศจาก 

อุปสรรคใด การคาอาวุธเหลานี้สงผลใหประชาชนหลายแสนคนถูกสังหาร ไดรับบาดเจ็บ  

ถูกขมขืน และถูกบังคับใหตองละทิ้งถิ่นฐานบานเรือน การคาขายอาวุธยังเชื่อมโยงโดยตรง 

กับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงดวยเหตุผลทางเพศสภาพ โดยเฉพาะการสงผล 

กระทบตอผูหญิง และยังสงผลกระทบตอความพยายามที่จะสถาปนาสันติภาพ ความมั่นคง  

ความเทาเทียมระหวางเพศสภาพและการพัฒนาที่มั่นคง การละเมิดเหลานี้เพิ่มมากขึ้นโดย 

สวนหนึ่งเปนผลมาจากการคาขายอาวุธที่ทำาไดงายขึ้น ที่มักทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

การแลกเปลี่ยนและการขนสงไปทั่วโลก เปนเหตุใหอาวุธเหลานี้มักตกอยูในมือของรัฐบาล 

และกองทัพ บรรดาอาชญากรสงคราม และแกงอาชญากรรม การคาอาวุธนี้กลายเปนธุรกิจ 

ที่ใหผลกำาไรมากถึง 70,000 ลานเหรียญตอป และเปนเหตุใหผูไดรับผลประโยชนพยายาม 

ปกปองไมใหมีมาตรการควบคุมการคาอาวุธ ในชวงที่จัดพิมพรายงานฉบับนี้ การเจรจา 

ระดับสูงเพื่อควบคุมการซื้อขายอาวุธยังดำาเนินตอไป โดยขอเรียกรองของเราคือ กรณีที่มี 

ความเสี่ยงอยางมากที่จะมีการนำาอาวุธเหลานี้ไปใชเพื่อละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากล  

หรือเปนการละเมิดรายแรงตอกฎหมายสิทธิมนุษยชน ก็ควรมีขอหามตอการสงมอบอาวุธ 

ดังกลาว

การไหลของขอมูลขาวสาร 

แนวโนมเชิงบวกที่สำาคัญจากตัวอยางขางตนไดแก การที่เราสามารถตระหนักรูถึงปญหา 

เหลานี้ เปนเวลาถึงครึ่งศตวรรษที่ผานมาแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดทำารายงานการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และใชทรัพยากรอยางเต็มที่เพื่อหาวิธียุติและปองกันการละเมิด  

และใหมีการคุมครองสิทธิของเรา การสื่อสารที่เชื่อมโยงทั่วโลกทำาใหเกิดโอกาสที่ไมเคย 

มีมากอนสำาหรับบรรดาผูที่อยูเบื้องหลังขบวนการสิทธิมนุษยชนสมัยใหม ในปจจุบันรัฐบาล 

และบรรษัทตางๆ มีโอกาสนอยลงที่จะปกปดซอนเรนขอมูลเหลานี้ภายในพรมแดน “อธิปไตย”  

ของตน

ความรวดเร็วของรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม ถูกวางรากเขาในชีวิตของพวกเราอยาง 

นาตกใจจากป 2528 ตอนที่เริ่มมีการกำาหนดชื่อโดเมนเนมขึ้นมา จนถึงปจจุบัน มีคนเขาถึง 

อินเทอรเน็ตแลว 2.5 พันลานคน วงลอแหงการเปลี่ยนแปลงหมุนไปอยางรวดเร็ว ในป 2532  

ทิม เบิรนเนอรส ลี (Tim Berners Lee) นำาเสนอเอกสารที่อธิบายวิธีการรับขอมูลทาง 

อินเทอรเน็ต เครือขายฮอทเมลเกิดขึ้นเมื่อป 2539 การเปดตัวของเว็บบล็อกในป 2542 

วิกิพีเดียในป 2544 และเฟซบุคในป 2547 ตามมาดวยยูทิวบในอีกหนึ่งปตอมา รวมทั้ง 

จำานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตที่เขาถึงหลักพันลานคน ป 2549 เริ่มมีทวิตเตอร และมีเว็บเสิรช 

เอ็นจิ้น Gu Ge ซึ่งเปนเวอรชั่นของกูเกิลที่ถูกเซ็นเซอรโดยรัฐบาลจีน จนถึงป 2551 ผูใชงาน 

อินเทอรเน็ตในจีนมีจำานวนมากกวาสหรัฐฯ ในปเดียวกันนักเคลื่อนไหวที่ทำางานกับผูสื่อขาว 

ภาคประชาชนของเคนยาไดจัดทำาเว็บไซตชื ่อ Ushahidi ซึ ่งเปนภาษาสวาฮีลีที ่แปลวา  

“คำาใหการ” ทั้งนี้เพื่อบันทึกรายงานความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในเคนยาภายหลังการเลือกตั้ง 

และยังไดพัฒนาเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลระดับโลกโดยมีพันธกิจเพื่อ “ทำาใหขอมูลขาวสาร 

เปนประชาธิปไตย”  

เราอยูในโลกที่เต็มไปดวยขอมูลขาวสาร นักเคลื่อนไหวตางมีเครื่องมือเพื่อปองกันไมให 

มีการปกปดขอมูลการละเมิด และขอมูลที่มีสวนผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ เราอยูในชวงเวลา 

ที่สำาคัญ เราจะยังคงเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดตอไป หรือรัฐจะสามารถรวมมือกับผูมีอิทธิพล 

ปดกั้นการเขาถึงเหลานี้ได? แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลพยายามสงเสริมใหทุกคนมีเครื่องมือ 

เพื่อเขาถึงและแบงปนขอมูล และเพื่อทาทายอำานาจและการเอาอธิปไตยไปใชอยางมิชอบ  
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ดวยเครือขายอินเทอรเน็ต เราสามารถพัฒนาแมแบบพลเมืองโลกขึ้นมาได โดยเปนพื้นฐานที่ 

แสดงถึงแนวคิดอธิปไตยและสิทธิของพลเมืองระดับโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร ไดใชถอยคำาที่ไพเราะเพื่ออธิบายถึง “ขายใยที่เชื่อมโยงกันจน 

แบงแยกไมได” และ “ผืนผาของชะตากรรมเดียวกัน” และมีนักคิดคนสำาคัญและผูพิทักษสิทธิ 

หลายคนนำามาใชเผยแพรทั้งในชวงกอนและหลังจากที่เขามีชีวิตอยู ถึงเวลาที่เราจะถักทอ  

“ผืนผา” ชิ้นนี้ใหเปนแมแบบพลเมืองสากล ดังแนวคิด ‘Ubuntu’ ในแอฟริกาที่สะทอนแนวคิด 

นี้อยางชัดเจนวา “ฉันเปนเพราะเราเปน” 

มันหมายถึงการเชื่อมโยงพวกเราทั้งหมด การไมปลอยใหพรมแดน กำาแพง ทะเล และการ 

สรางภาพผูอื่นวาเปนศัตรูมากอใหเกิดความเสียหายตอความรูสึกเดิมแทที่มีตอความยุติธรรม 

และมนุษยชาติ ถือไดวาโลกดิจิตัลไดเชื่อมโยงเราเขาหากันดวยขอมูลอยางแทจริง

สื่อกลางและการมีสวนรวม 

ความเปดเผยของโลกดิจิตัลทำาใหสนามแขงขันเทาเทียมกัน ทำาใหคนอีกจำานวนมากเขาถึง 

ขอมูลที่จำาเปนเพื่อใชทาทายรัฐบาลและบรรษัท เปนเครื่องมือที่สงเสริมใหเกิดความโปรงใส 

และการตรวจสอบได ขอมูลคือพลัง อินเทอรเน็ตมีศักยภาพที่จะสรางพลังอันเขมแข็งใหกับ 

พลเมืองทั้งเจ็ดพันลานคนในโลกปจจุบัน เปนเครื่องมือที่ชวยใหเรามองเห็นและบันทึก 

ขอมูลการละเมิดสิทธิ และทาทายตอการละเมิดสิทธิ ไมวาจะเกิดขึ้นในที่ใด ชวยใหเรา 

แบงปนขอมูลเพื่อใหสามารถรวมมือกันทำางานเพื่อแกปญหา สงเสริมความมั่นคงของมนุษย 

และการพัฒนามนุษย และสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาดานสิทธิมนุษยชนได

การใชอธิปไตยของรัฐอยางมิชอบเปนเรื่องตรงขาม เปนการสรางกำาแพงและการควบคุม 

ขอมูลและการสื่อสาร เปนการปกปดขอมูลโดยอาศัยกฎหมายรักษาขอมูลของรัฐเปนความลับ 

และมาตรการพิเศษอยางอื่น แนวคิดเบื้องหลังการอางอธิปไตยเชนนี้ไดแก รัฐกำาลังทำาในสิ่งที่ 

คนอื่นไมควรเขามายุงเกี่ยว และตราบใดที่รัฐทำางานภายในพรมแดนของตน ยอมไมอาจมีใคร 

มาทัดทานได เหมือนกับผูมีอำานาจใชอำานาจเหนือผูไรอำานาจอยางนั้น

โลกดิจิตัลใหพลังและโอกาสอยางมหาศาล เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเปนกลาง จึงมีความ 

เปนไปไดที่จะถูกใชเพื่อสนับสนุนการกระทำาที่มุงสงเสริมใหเกิดสังคมที่เคารพสิทธิ หรืออาจ 

ถูกใชเพื่อสนับสนุนการกระทำาที่ตอตานหลักการสิทธิมนุษยชนก็ได

นาสนใจที่วาแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลซึ่งมีความเปนมายาวนานในการตอสูเพื่อปกปอง 

เสรีภาพในการแสดงออก และยังคงตองเปดโปงขอมูลของรัฐบาล ในขณะที่รัฐบาลซึ่งไม 

สามารถควบคุมขอมูลได ก็พยายามใชมาตรการตาง ๆ  เพื่อบิดเบือนการเขาถึงขอมูลเหลานั้น 

กรณีที่ชัดเจนสุดไดแกการฟองรองดำาเนินคดีหรือการคุกคามผูจัดทำาเว็บบล็อกในประเทศ 

ตาง ๆ ตั้งแตอาเซอรไบจานจนถึงตูนีเซีย และคิวบาจนถึงปาเลสไตน ตัวอยางเชนในประเทศ 

เวียดนาม เหงียนวันไฮ (Nguyen Van Hai) ผูจัดทำาเว็บบล็อกที่มีชื่อเสียงหรือที่รูจักกันในชื่อ  

ดูเก (Dieu Cay) ทาฟงถั่น (Ta Phong Tan) ผูจัดทำาเว็บบล็อก “ความยุติธรรมและความจริง”  

และฟาถั่นไฮ (Phan Thanh Hai) หรือที่รู จักกันในนาม AnhBaSaiGon ตางถูกฟองรอง 

ดำาเนินคดีและมีการไตสวนเมื่อเดือนกันยายนในขอหา “โฆษณาชวนเชื่อ” เพื่อตอตานรัฐ 

ศาลสั่งจำาคุกพวกเขา 12, 10 และ 4 ปตามลำาดับ โดยเมื่อออกจากคุกแลวยังตองถูกกักบริเวณ 

ในบานคนละ 3-5 ป การไตสวนคดีใชเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมง มีการคุกคามครอบครัวของ 

พวกเขา และควบคุมตัวเพื่อไมใหเขารับฟงการไตสวน มีการเลื่อนการไตสวนสามครั้ง 

ครั้งสุดทายเพราะวาแมของทาฟงถั่นเสียชีวิตจากการเผาตัวตายดานนอกอาคารสำานักงาน 

รัฐบาล เพื่อประทวงตอการปฏิบัติของทางการตอลูกสาวของตน

การคุมขังบุคคลที่ใชเสรีภาพในการแสดงออกและผูที่ใชเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อทาทายอำานาจ  

เปนมาตรการปกปองตนเองในเบื้องตนของรัฐบาล เราไดเห็นหลาย ๆ รัฐพยายามสราง 

ไฟรวอลลเพื่อปกปองระบบการสื่อสารหรือขอมูลดิจิตัลของตน อิหราน จีน และเวียดนาม  

ไดพยายามพัฒนาระบบที่ชวยใหสามารถควบคุมทั้งการสื่อสารและการเขาถึงขอมูลในโลก 

ดิจิตัล

ที่นากังวลกวาคือหลายประเทศกำาลังคนหาวิธีการควบคุมโลกอินเทอรเน็ตอยางลับ ๆ ทั้ง 

มาตรการติดตามและวิธีการที่ซับซอนอื่น ๆ เพื่อบิดเบือนการเขาถึงขอมูล สหรัฐฯ ยังคงแสดง 

ความไมเคารพตอสิทธิดานขอมูลเหลานี้ ดังจะเห็นไดจากการสงเครื่องบินไรพลขับไปโจมตี 

ทั่วโลก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดประกาศสิทธิที่จะติดตามตรวจสอบขอมูลใด ๆ ที่ถูกจัดเก็บใน 

ฐานขอมูลแบบเคลา (cloud storage systems) ซึ่งเปนระบบจัดเก็บขอมูลดิจิตัลที่อยูเหนือ 
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“การสื่อสารรูปแบบใหม
 ไดหยั่งลึกลงในชีวิตของเราทุกคน
 ดวยความเร็วอันนาทึ่ง”

ผูใชงานอินเทอรเน็ต
แบงตามภูมิภาคทั่วโลก
ป 2556*

ทวีปยุโรป คือ ภูมิภาคที่มีอัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ตสูงที่สุดในโลก คือ 75% 
ตามมาดวยทวีปอเมริกา 61%

ทวีปแอฟริกา มีผูใชงานอินเทอรเน็ต 16% 
คิดเปนเพียงแคครึ่งหนึ่งของอัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

% ของจำนวน
ประชากรโลก

อัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ต
ตอจำนวนประชากร

ชองวางระหวางหญิงชายที่ใชงานอินเทอรเน็ต 
ภาพรวมและอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ในป 2556*

ชองวางระหวางหญิงชายนี้เห็นไดชัดเจนกวาใน
ประเทศกำลังพัฒนา คือ ผูหญิงที่ใชงานอินเทอรเน็ต
นอยกวาผูชาย 16% เมื่อเปรียบเทียบกับในประเทศ
พัฒนาแลวที่ผูหญิงที่ใชงานอินเทอรเน็ตนอยกวาผูชาย 2%

ความเติบโตอยางตอเนื่องของอินเตอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (Mobile Broadband)
มีการสมัครใชงานมากกวา 2 พันลานรายทั่วโลกภายในป 2556 (ตัวเลขประมาณการณ)

ทวีปอเมริกา

ทวีปยุโรป

ประชาคมเครือรัฐเอกราช

กลุมประเทศอาหรับ

460  ลาน การสมัครใชงาน
48%  อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

422  ลาน การสมัครใชงาน
68%  อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

129 ลาน การสมัครใชงาน
46%  อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

71  ลาน การสมัครใชงาน
19% อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

ประชาคมเครือรัฐเอกราช

กลุมประเทศอาหรับ

93 ลาน การสมัครใชงาน
11%  อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

895  ลาน การสมัครใชงาน
22% อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

*ขอมูลทั้งหมด (ยกเวนที่มีเครื่องหมายดอกจัน)
อางอิงจาก The World in 2013: ICT Facts and Figures,
published by the UN’s International Telecommunications Union 

จำนวนประชากร (พันลานคน)

ประเทศพัฒนาแลว

ประเทศกำลังพัฒนา

ทั่วโลก

หญิง
ชาย

หญิง
ชาย

หญิง
ชาย

ผูใชอินเทอรเน็ต

% จากประชากรหญิง/ชาย
  ทั้งหมด

0.20.0

29%

37%

33%

41%

74%
80%

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

การเขาถึง
อินเทอร์เน็ต
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เสนแบงพรมแดน โดยขอมูลเหลานี้มีทั้งที่เปนของบุคคลและบริษัทซึ่งไมไดตั้งอยูในหรือ 

ไมไดเปนพลเมืองของสหรัฐฯ  

การตอสูเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลและการควบคุมชองทางการสื่อสารเพิ่งเริ่มตนขึ้น ประชาคม 

นานาชาติจะทำาอยางไรไดบางเพื่อแสดงความเคารพตอผูกลาหาญที่เสี่ยงชีวิตตนเองและ 

เสี่ยงจะสูญเสียเสรีภาพ เพื่อสนับสนุนการลุกฮือตอตานในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  

เราทุกคนจะทำาอยางไรไดบางเพื่อแสดงความเปนหนึ่งเดียวสนับสนุนมาลาลา ยูซัฟไซและ 

บุคคลอื่น ๆ ที่กลาลุกขึ้นยืนและบอกวา “พอแลว”

เราสามารถเรียกรองใหรัฐประกันใหบุคคลภายใตการปกครองทุกคนสามารถเขาถึงโลก 

ดิจิตัลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหากเปนไปไดควรเขาถึงโดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว 

สูงในราคาที่สามารถซื้อหาได อาจเปนการเขาถึงผานเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาอยางเชน  

โทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ การทำาหนาที่ของรัฐเชนนั้นเปนการปฏิบัติตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนตามที่กำาหนดไวในขอที่ 15 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรม ที่วา “ทุกจะไดรับประโยชนจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ 

การประยุกตใช” และขอที่ 27 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่วา “ทุกคนมีสิทธิ 

ที่จะเขารวมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ที่จะเพลิดเพลินกับศิลปะ และมีสวน 

ในความรุดหนา และคุณประโยชนทางวิทยาศาสตร”

การเขาถึงอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพยอมประกันการไดรับประโยชนจากความกาวหนา 

ทางวิทยาศาสตร

หลายปกอน รัฐตาง ๆ ไดพัฒนาระบบบริการไปรษณียสากล ซึ่งมีโครงสรางในระดับประเทศ 

แตเชื่อมโยงกับระบบไปรษณียอื่นๆ ทั่วโลก ทุกคนสามารถเขียนจดหมาย ซื้อแสตมป และ 

สงจดหมายไปที่ใดก็ได เรียกวาจะแทบทุกที่ในโลกก็วาได หรือกรณีที่เราไมสามารถรับ 

จดหมายจากที่อยูที่บานได เราก็สามารถใชบริการไปรษณียรอจาย (Post Restante) ซึ่งเรา 

สามารถกำาหนดสถานที่แหงหนึ่งเพื่อเปนปลายทางจดหมายของเราได และสามารถติดตอ 

เพื่อขอรับจดหมายจากสถานที่นั้นไดในภายหลัง 

และจดหมายเหลานั้นถือวาเปนเรื่องสวนตัว ไมวาจะเดินทางขามมากี่พรมแดนก็ตาม รูปแบบ 

การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลเชนนี้เปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเรา และพัฒนามาจาก 

สมมติฐานที่ยอมรับสิทธิความเปนสวนตัวในการสื่อสาร และที่สำาคัญ รัฐตาง ๆ  ดำาเนินการเพื่อ 

ประกันใหประชาชนทุกคนเขาถึงบริการดังกลาวได และแมวารัฐบาลหลายแหงไดพยายาม 

ใชอำานาจการเขาถึงจดหมายเพื่อเปดอานจดหมายที่เปนเรื่องสวนตัว แตก็ไมไดทาทาย 

โดยตรงตอหลักการที่คุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของการสื่อสารเหลานั้น ในหลายประเทศ  

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแลกเปลี่ยนขอมูล แลกเปลี่ยนวิถีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน 

ของตน

ในปจจุบัน การเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนปจจัยสำาคัญที่ประกันการสื่อสารของบุคคล และยัง 

ประกันการเขาถึงขอมูลอีกดวย ความโปรงใส การเขาถึงขอมูลและความสามารถในการ 

เขารวมในการโตเถียงและการตัดสินใจทางการเมือง ลวนเปนเงื่อนไขสำาคัญที่นำาไปสูสังคม 

ที่เคารพสิทธิ 

รัฐบาลสามารถกระทำาการบางอยางเพื่อใหเกิดผลลัพธในเชิงบวกดานสิทธิมนุษยชนโดยทันท ี 

อยางมีพลังและอยางกวางขวาง

รัฐบาลแตละแหงจำาเปนตองตัดสินใจบางอยาง และตองตัดสินใจวาจะใชเทคโนโลยีที่เปน 

กลางเหลานี้เพื่อทวงอำานาจของตนเหนือผูอื่นกลับคืนมา หรือจะใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความ 

เขมแข็งใหบุคคลและสงเสริมเสรีภาพของพวกเขา?

การพัฒนาขึ้นของอินเทอรเน็ตและขายใยที่เชื่อมโยงทั่วโลก ไมวาจะผานโทรศัพทมือถือ 

รานอินเทอรเน็ต และระบบคอมพิวเตอรในโรงเรียน หองสมุด ที่ทำางานและที่บาน ลวนทำาให 

เกิดโอกาสที่สำาคัญที่ชวยใหประชาชนมีพลังในการเรียกรองสิทธิของตน

ทางเลือกสำ หรับอนาคต 

รัฐมีโอกาสที่จะใชจังหวะนี้เพื่อประกันวาบุคคลทุกคนภายใตการปกครอง สามารถเขาถึง 

อินเทอรเน็ตไดอยางจริงจัง ประกันใหประชาชนเขาถึงอินเทอรเน็ตในราคาที่เหมาะสม และ 
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ใชอินเทอร์เน็ต 
ตองจายเทาไร? 

ประเทศพัฒนาแลว
ทั่วโลก
ประเทศกำลังพัฒนา

รัฐตางๆ มีโอกาสที่จะใชชวงเวลานี้
เพื่อใหความมั่นใจกับประชาชนทุกคน
วาจะสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได
ในราคาที่เหมาะสม”

“

ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
ตนป 2556

ครัวเรือนสวนใหญในทวีปอเมริกา
สามารถออนไลนได (61%)

คาบริการคิดเปน % ของรายไดตอหัวประชากร

การใหบริการอินเทอรเน็ตในราคา
ที่เหมาะสมมีมากที่สุดในทวีปยุโรป
คือ คิดเปนคาเฉลี่ยนอยกวา 2%
ของรายไดตอหัวประชากร

ทวีปยุโรปและแอฟริกานั้นเป็นภูมิภาคที่
มีอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงที่สุด
และต่ำที่สุด คือ 77% ในทวีปยุโรป
เปรียบเทียบกับ 7% ในทวีปแอฟริกา

ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
ตามภูมิภาค ในป 2556

การเปรียบเทียบโดยแบงตามภูมิภาคชี้ใหเห็นวาประชาชน
สวนใหญในทวีปแอฟริกาไมสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ต
ไรสายความเร็วสูงในราคาที่เหมาะสม ในทวีปดังกลาว
ราคาคาบริการอินเทอรเน็ตสำหรับคอมพิวเตอรที่สงผานขอมูลได
1Gb คิดเปนราคาสูงมากกวา 50% ของรายไดตอหัวประชากร

ทวีปแอฟริกา คือทวีปที่มีการเติบโตสูงที่สุด
ในรอบ 3 ปที่ผานมา และอัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงไดเพิ่มขึ้น
จาก 2% ในป 2553 เปน 11% ในป 2556

ประมาณหนึ่งในสาม
ของครัวเรือนในกลุมประเทศอาหรับ
และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สามารถออนไลนได

ในประเทศกำลังพัฒนา จำนวนการสมัครใชงานอินเทอรเน็ต
ไรสายความเร็วสูงเพิ่มขึ้นมากกวาสองเทาระหวางป 2554-2556
(จาก 472 ลานราย เปน 1.16 พันลานราย) และมากกวา
ประเทศพัฒนาแลวในป 2556

ภายในป 2555 ราคาคาอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง
อยูที่ 1.7% ของรายไดตอหัวประชากรตอเดือน
ในประเทศพัฒนาแลว

ในประเทศที่กำลังพัฒนา ราคาคาอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเร็วสูงยังคงมีคาใชจายสูงอยูที่ 30.1 % ของ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
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ยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาบริการดานอินเทอรเน็ตผานหองสมุดและรานกาแฟ ทำาให 

คนสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดโดยไมคิดมูลคา หรือในราคาที่เหมาะสม

ที่สำาคัญ รัฐสามารถประกันใหผูหญิงมีสวนรวมอยางเขมแข็งในระบบขอมูลขาวสาร และ 

มีสวนรวมในการดำาเนินงานและการตัดสินใจในโลกที่พวกเธออาศัยอยู เนื่องจากในปจจุบัน 

มีผูหญิงเพียง 37% ที่เขาถึงอินเทอรเน็ต ดังที่รายงานฉบับใหมขององคการเพื่อสตรีแหง 

สหประชาชาติ (UN Women) Intel และกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ระบุวา ยังคงมี 

ชองวางระหวางเพศที่กวางขวางในดานการเขาถึงอินเทอรเน็ต ในประเทศตาง ๆ อยางเชน  

อินเดีย เม็กซิโก และยูกันดา รัฐจึงตองพัฒนาระบบที่ชวยใหเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทั้งที่บาน  

โรงเรียน และที่ทำางาน เนื่องจากในทางปฏิบัติแลว ผูหญิงอาจไมสามารถออกจากบานของตน 

เพื่อไปใชบริการในรานอินเทอรเน็ตได เนื่องดวยเหตุผลทางศาสนาและวัฒนธรรม

รัฐยังสามารถดำาเนินงานเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางสังคมตอผูหญิงและการตีตราในเชิงลบ  

ผูหญิงอินเดียซึ่งมีปริญญาดานวิศวกรรมใหขอมูลกับผูเขียนรายงานวา มีการหามไมใหเธอ 

ใชคอมพิวเตอร “เพียงเพราะกลัววาถาเธอไปแตะตองมัน จะทำาใหระบบคอมพิวเตอรรวน 

และเสียหาย” ตัวอยางเล็ก ๆ อยางอื่นยังมีกรณีของสามีที่หามไมใหภรรยาใชคอมพิวเตอร 

ในครอบครัว เพื่อปองกันไมใหภรรยาเห็นขอมูลในเชิงลามกอนาจาร นั่นเปนเพียงเหตุผลหนึ่ง 

ที่ชี้ใหเห็นวาเหตุใดจึงมีผูหญิงเพียง 14% ในอาเซอรไบจานที่เคยใชอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบ 

กับผูชาย 70% ที่เคยใชอินเทอรเน็ต

หากมีการยอมรับสิทธิการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชาชน ยอมเปนการปฏิบัติตามหนาที ่

ของรัฐในการเคารพสิทธิการแสดงออกและสิทธิที่จะไดรับขอมูล แตตองเปนการดำาเนินงานใน 

ลักษณะที่เคารพสิทธิความเปนสวนตัวดวย

ไมเชนนั้นแลว ยอมมีความเสี่ยงที่จะเกิดระบบสองมาตรฐานที่ปฏิบัติตอคนในประเทศและ 

ระดับโลก กลาวคือระบบที่เปดโอกาสใหคนจำานวนหนึ่งเขาถึงเครื่องมือที่ใชเพื่อเรียกรองสิทธิ 

ของตนได ในขณะที่ปลอยใหคนอื่น ๆ ถูกทอดทิ้ง

ความรู ขอมูลและความสามารถที่จะพูดถือเปนพลังอยางหนึ่ง รัฐที่เคารพสิทธิยอมไมกลัวพลัง 

เชนนี้ รัฐที่เคารพสิทธิยอมสงเสริมการสรางพลังเชนนี้ และในโลกดิจิตัลที่ไรพรมแดน เราทุกคน 

ยอมสามารถสัมพันธเกี่ยวของกันในฐานะเปนพลเมืองโลก สามารถใชเครื่องมือเพื่อสงเสริมการ 

เคารพสิทธิมนุษยชนทั้งในสถานที่เล็ก ๆ ใกลกับบานเรา และการแสดงความเปนหนึ่งเดียวกับ 

คนที่อยูหางไกลออกไปได

รูปแบบการแสดงความเปนหนึ่งเดียวแบบเดิมจะสงผลกระทบมากขึ้น หากมีการใช 

อินเทอรเน็ตเขาชวยจนกลายเปนสื่อที่กระจายอยางรวดเร็ว (‘viral’) อยางเชนกรณีที่แอมเนสตี ้ 

อินเตอรเนชั่นแนลรณรงคใหนักกิจกรรมหลายพันคนทั่วโลกรวมเขียนจดหมายเพื่อเรียกรอง 

สิทธิของบุคคล 12 คนในโครงการ “Write for Rights” เมื่อเดือนธันวาคม 2555 นับเปน 

กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนที่ใหญสุดในโลก และในชวงหลายปที่ผานมามีการดำาเนินงาน 

อยางนอยสองลานครั้ง ทั้งในรูปการเขียนอีเมล การสงจดหมายรองเรียนทางอินเทอรเน็ต การ 

สงขอความสั้น การสงโทรสาร และการทวีตขอความ เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนและชวยเหลือ 

ผูที่ถูกคุมขังเพียงเพราะเหตุผลดานความเชื่อของตนใหไดรับการปลอยตัว

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเห็นวาเครือขายอินเทอรเน็ตใหความหวังและใหโอกาส ดังกรณี 

ที่ปเตอร เบ็นเนนสัน (Peter Benenson) ผูกอตั้งองคกรของเราเล็งเห็นเมื่อกวา 50 ปที่แลว  

เปนโอกาสที่ประชาชนจะทำางานรวมกันขามพรมแดน เพื่อเรียกรองเสรีภาพและสิทธิสำาหรับ 

ทุกคน ในชวงเวลานั้น ผูคนตางเยยหยันความฝนของเขาวาเปนเพียงจินตนาการ แตอดีต 

นักโทษทางความคิดจำานวนมากตางไดรับเสรีภาพและชีวิตของตนกลับคืนมาก็เนื่องจาก 

ความฝนเชนนั้น เราอยูในชวงที่กำาลังพัฒนาและดำาเนินการตามความฝนครั้งใหมซึ่งหลายคน 

อาจมองวาเปนเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม แตในปจจุบัน แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลพรอมรับ 

คำาทาทายและคำาเรียกรองเพื่อใหรัฐยอมรับถึงโลกที่เปลี่ยนไป และสรางเครื่องมือที่เสริมสราง 

พลังใหกับประชาชนทุกคน



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 2322

มกราคม 2555 กลุมผูประทวงรวมตัวกันใน

วันครบรอบ 5  ป ของการสังหารแฮรนท ดิ๊งค

(Hrant Dink) ที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

แฮรนท ดิ๊งค เคยเปนบรรณาธิการหนังสือพิมพ

อะกอส (Agos) และตีพิมพบทความเรื่อง

อัตลักษณชาวอารเมเนียน
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รายงานประจำ ป 2556
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล
ภาพรวมของภูมิภาค
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แอฟริกา
ภาพรวมของภูมิภาค

เมษายน 2555 เด็กชายกำาลังนำาทางชายตาบอด

ผูลี้ภัยชาวนูบาไปยังตลาดในคายผูลี้ภัยยิดา 

ประเทศซูดานใต ผูลี้ภัยนับหมื่นคนอพยพหนีภัย

ความขัดแยงในประเทศซูดานบริเวณคอรโดฟาน

ตอนใตและรัฐบลูไนล มายังประเทศซูดานใต

ตลอดทั้งป
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เมษายน 2555 หญิงสาวผูลี้ภัยชาวมาลีในศูนย

อพยพทินฟากูเอท ในเขตอโยรัว ประเทศไนเจอร 

เธอถูกยิงเขาที่แขนในขณะที่เธอกำาลังปกปอง

ลูกสาวจากการโจมตีโดย 

กลุมติดอาวุธในเขต 

หมูบานของเธอ

แอฟริกา
ภาพรวมของภูมิภาค

“เมื่อสองเดือนกอน หลานของครูสอนศาสนาขายพวกเราใหกลุม
อิสลามหัวรุนแรง.....พวกเขาฝึกใหเรายิงโดยเล็งเป้าที่หัวใจหรือเทา 
กอนการสูรบพวกเขาใหเรากินขาวผสมผงสีขาวและซอสสีแดง และ
ยังฉีดยาพวกเรา หลังจากนั้นเรายอมทำ ตามคำ สั่งทุกอยางของ
เจานายของเรา....ทำ ใหเราเห็นวาศัตรูเปนเหมือนสุนัข และในใจ
พวกเรามีแตความคิดจะยิงพวกเขา”
เด็กชายชาวมาลี อายุ 16 ปที่ถูกจับกุมตัวหลังจากกองทัพของฝรั่งเศสและมาลีได
ยึดครองเมืองเดียบาลี (Diabaly) เขาเลาใหแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลฟงเกี่ยวกับ
ประสบการณที่ถูกกลุมติดอาวุธอิสลามบังคับใหเขารวม (มกราคม 2556)

วิกฤตที่เลวรายลงในประเทศมาลีในป 2555 สะทอนถึงปญหาที่ลึกซึ้งในภูมิภาคนี้  

ตลอดทั่วทวีปแอฟริกา ชีวิตของประชาชนและความสามารถที่จะปกปอง คุมครอง 

สิทธิของพวกเขา ยังประสบกับอุปสรรคเนื่องจากความขัดแยง ความยากจนขัดสน  

และการละเมิดสิทธิของกองกำาลังทั้งฝายรัฐบาลและกลุมติดอาวุธ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความ 

ออนแอของกลไกเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคงระดับภูมิภาคและ 

นานาชาติ

ในเดือนมกราคม สืบเนื่องจากความไมพอใจจากปญหาที่เรื้อรังเกี่ยวกับความยากจน 

การเลือกปฏิบัติ และการดอยพัฒนาทางตอนเหนือของประเทศมาลี เปนเหตุใหกลุมติดอาวุธ 

Tuareg และกลุมติดอาวุธอิสลามลุกฮือขึ้นตอตาน เปนเหตุใหมีการทำารัฐประหารที่กรุง 

บามาโก เมืองหลวงเมื่อเดือนมีนาคม และเปนเหตุใหมีการแยกประเทศมาลีในเดือนเมษายน  

ในชวงที่เหลือของป 2555 พื้นที่ทางตอนเหนือยังคงตกอยูภายใตการควบคุมของกลุม 

ติดอาวุธ ทั้งกลุม Tuareg และกลุมอิสลามไดละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงหลายประการ  

ทั้งการสังหารอยางรวบรัดทหารที่จับได การตัดแขนขาประชาชน การขวางดวยกอนหินจน 

เสียชีวิต และการขมขืนกระทำาชำาเราผูหญิงและเด็กผูหญิง 

ในขณะเดียวกัน กองกำาลังฝายรัฐบาลมาลีไดทำาการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายและ 

การทิ้งระเบิดอยางไมเลือกเปาหมายในพื้นที่ควบคุมของกลุม Tuareg ทั้งกลุมติดอาวุธและ 

กลุมทหารพรานที่สนับสนุนโดยรัฐบาล มีการใชทหารเด็ก เปนเหตุใหผูชาย ผูหญิง และเด็ก 

กวา 400,000 คนตองอพยพออกจากบานเพื่อความปลอดภัย 

พลเรือนยังคงเปนผูไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองกำาลังความมั่นคง 

ฝายรัฐบาลและกลุมติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สถานการณความมั่นคงที ่

เปราะบางเลวรายลงไปอีก เมื่อกลุมติดอาวุธรวมทั้งกลุม 23 มีนาคม ไดโจมตีเพื่อกระชับพื้นที่ 

ของตนเองในจังหวัดคิวูเหนือทางภาคตะวันออก

ของประเทศ 

ในเวลาเดียวกัน ความตึงเครียดระหวางประเทศ 

ซูดานใตและซูดานเพิ่มขึ้นเนื่องจากกรณีน้ำามัน  

สัญชาติ และเสนแบงพรมแดน สถานการณสิทธิ 

มนุษยชนยังคงเลวรายโดยเปนผลมาจากความ 

ขัดแยงอยางตอเนื่องในเขตดารฟูร กอรโด- 

ฟานใต และรัฐบลูไนล การสูรบเขมขนขึ้นใน 

ชวงปลายป  2555 สงผลใหมีพลเรือน 

บาดเจ็บลมตายจำานวนมาก ทำาใหเกิด 

ว ิ กฤตด  านมน ุษยธรรม  และท ำ า ให  

ประชาชนกวา 200,000 คน ตองหนีไป 

ยังประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ยังมี 

การประทวงของประชาชนตอนโยบาย 

รัดเข็มขัดของรัฐบาล สงผลใหฝาย 

ความมั่นคงของรัฐบาลละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเพิ่มขึ้นอีก 



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 3130

ความทารุณของตำารวจและหนวยงานความมั่นคงเปนภาพที่คุ นเคยในหลายประเทศใน 

ภูมิภาคนี้ ที่ไนจีเรีย กลุมโบโกฮาราม (Boko Haram) ซึ่งเปนกลุมติดอาวุธอิสลามไดสังหาร 

ประชาชนกวา 1,000 คน โดยมทีัง้การวางระเบดิและการยงิดวยอาวธุปน กองกำาลงัความมัน่คง 

ของรัฐบาลไนจีเรียกระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรงอยางตอเนื่องในการตอบโตนี้ 

ทั้งการบังคับบุคคลใหสูญหาย การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การเผาทำาลายบานเรือน  

และการควบคุมตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ในเดือนสิงหาคม ตำารวจในแอฟริกาใตไดวางกำาลังเจาหนาที่ติดอาวุธปนไรเฟลและใช 

กระสุนจริงยิงใสคนงานเหมืองที่ประทวงนัดหยุดงานที่เหมืองแพลตตินัมของบริษัทลอนมิน 

ในเขตมาริกานาทางตะวันตกเฉียงเหนือ เปนเหตุใหคนงานเหมือง 16 คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 

และอีก 14 คนเสียชีวิตในระหวางที่พยายามหลบหนีกระสุนปนของตำารวจ มีหลักฐานที่ชี้วา 

ผูเสียชีวิตสวนใหญถูกยิงระหวางที่พยายามหลบหนีหรือพยายามมอบตัว คนงานเหมืองอีก 

สี่คนทนพิษอาการบาดเจ็บไมไหวและเสียชีวิตในเวลาตอมา คนงานเหมืองไดนัดหยุดงาน 

ประทวงกรณีขอพิพาทดานคาแรงกับบริษัทลอนมิน ระดับความรุนแรงและภาพที่ปรากฏตอ 

สาธารณะ รวมทั้งการลุกฮือที่เพิ่มขึ้นของคนงานเหมืองในที่อื่น ๆ ทำาใหเกิดเปนวิกฤตระดับ 

ชาติ

นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน ผูสื่อขาว และฝายที่ตอตานรัฐบาล ยังคงตองเผชิญการปราบปราม 

อยางรุนแรง บางคนถูกสั่งคุมขังเปนเวลานาน อยางเชนที่เอธิโอเปย หรือไมก็ถูกจับกุมโดย 

พลการ ถูกคุกคาม และถูกขูฆา เชนที่แกมเบีย ไอวอรีโคสต การโจมตีของกลุมติดอาวุธ 

ที่ไมทราบชื่อเปนการใชความรุนแรงโดยอางเหตุผลทางชาติพันธุ หรือความสัมพันธทาง 

การเมือง

ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตในหลายประเทศ แตมีการประหารชีวิตเพียงไมกี่ประเทศ ที่นา 

กังวลคือการที่แกมเบียประหารชีวิตนักโทษเปนครั้งแรกในรอบ 30 ป

ผูหญิงและเด็กผูหญิงยังคงตกเปนเปาของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงเนื่องจากเหตุผล 

ดานเพศสภาพ ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอยางแพรหลาย รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดจาก 

การผลักดันของรัฐและที่เปนผลมาจากสงครามความขัดแยง การขมขืนกระทำาชำาเราโดยทหาร 

และกลุมตดิอาวุธเกดิขึน้ทัว่ไปในหลายพ้ืนทีค่วามขดัแยง ทัง้ในมาล ีชาด ซดูาน และสาธารณรฐั 

ประชาธิปไตยคองโก ในซูดาน มีรายงานวา ผูประทวงที่เปนหญิงบางคนไดถูกจับ “ตรวจ 

พรหมจรรย” และในหลายประเทศยังคงมีการปฏิบัติตามจารีตที่เปนอันตรายอยางเชน การ 

ขลิบอวัยวะเพศ 

ตลอดทั่วทวีปแอฟริกา การคอรัปชั่นและความขัดแยงที่แพรหลายยังดำาเนินตอไป นับเปน 

ปญหาทาทายในโอกาสการเตรียมพรอมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปของสหภาพ 

แอฟริกา (African Union) ในป 2556 แตก็มีเมล็ดพันธุแหงความหวังทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจาก 

ประชาชนยังคงใชวิธีการอยางสงบสันติเพื่อเรียกรองสิทธิที่จะมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรมทาง 

สังคม และสิทธิมนุษยชน
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อเมริกา
ภาพรวมของภูมิภาค

มกราคม 2555 ชนเผาพื้นเมืองเขารวมการไตสวน

นายเอเฟรน ริออส มอนารท (Efraín Ríos Montt) 

ที่กรุงกัวเตมาลา นายเอเฟรน ริออส มอนารท

ปกครองประเทศระหวางป 2525-2526 ถูกตั้ง 

ขอาวามีสวนรวมในการลางเผาพันธุเมื่อครั้ง

เกิดสงครามกลางเมืองในกัวเตมาลา
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พฤษภาคม 2555 กลุมนักขาวรวมตัวกันประทวงการสังหาร

ชางภาพขาวชาวเม็กซิกันสามคนในรัฐเวอรราครูสซ ที่กรุงเม็กซิโก

ขอความในปายประทวงระบุวา “ไมมีใครลบเลือนความจริงไดโดย

การฆานักขาว” นักขาวอยางนอยหกรายถูกสังหารในปนี้เพราะ

การรายงานขาวของพวกเขา มีความคืบหนาเพียงเล็กนอยเทานั้น

ในการสืบสวนคดีการสังหารที่เกิดขึ้นนี้

“เราไมควรปลอยให
ความกลัว
มีอำ นาจเหนือ
ความกลา”
ไลซา ซานโตส แซมไปโอ

(Laísa Santos Sampaio

ครูและนักเคลื่อนไหวดาน

สิ่งแวดลอม

“ไมงายที่จะไปบอกใครวาคุณเคยถูกขมขืน....เราเริ่มจากการสรางชีวิต
เราขึ้นมาใหม พูดคุยถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้น....ตรงจุดนั้น ดิฉันจึงคิดไดวา
เราไมอาจเงียบไดอีกตอไป.....ถาเราไมลุกขึ้นสู การทำ รายผูหญิงจะ
ดำ เนินตอไป เราจะไมยอมเงียบอีกตอไป”
สมาชิกกลุมผูหญิงพึ่งตนเองที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรง

อเมริกา
ภาพรวมของภูมิภาค

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางในอดีต และความลมเหลวที่จะเอาผิด 

กับผูมีสวนรับผิดชอบ ทำาใหเกิดเงาที่ปกคลุมหลายประเทศในทวีปอเมริกา อยางไร 

ก็ตาม การฟองรองดำาเนินคดีในกรณีที่สำาคัญในป 2555 ทั้งในอาเจนตินา บราซิล  

ชิลี กัวเตมาลา และอุรุกวัย สะทอนถึงความกาวหนาที่สำาคัญในการนำาตัวผูละเมิดสิทธิในอดีต 

มาลงโทษ อยางไรก็ตาม การตอสูเพื่อใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมอยางจริงจังและเพื่อ 

ยุติการลอยนวลพนผิดยังดำาเนินตอไป อยางเชนในเฮติ การดำาเนินคดีในศาลตอประธานา- 

ธิบดีฌอง-โคลด ดูวาลีย (Jean-Claude Duvalier) ยังชะงักงัน สวนในสหรัฐฯ มีความกาวหนา 

เพียงเล็กนอยในการนำาตัวผูรับผิดชอบมาลงโทษกรณีโครงการของซีไอเอที่ควบคุมตัวบุคคล 

ในคุกลับในชวงรัฐบาลของนายบุช 

ความขัดแยงทางสังคมเนื่องดวยการแยงชิงทรัพยากรทางธรรมชาติยังดำาเนินตอไป ในหลาย 

กรณีการละเมิดสิทธิไดเกิดขึ้นรุนแรงขึ้น อยางไรก็ตาม มีการยอมรับสิทธิชนพื้นเมืองมากขึ้น 

จากกรณีคำาสั่งของศาลที่ยืนยันการมีอยูของสิทธิที่จะแสดง 

ความเห็นชอบอยางสมัครใจ เปนการลวงหนา และหลังจาก 

ไดรับขอมูล กรณีที่มีโครงการพัฒนาใด ๆ  ซึ่งอาจสงผลกระทบ 

ตอตนเอง อยางเชน ในเดือนมิถุนายน ศาลสิทธิมนุษยชนแหง 

ทวีปอเมริกามีคำาสั่งครั้งสำาคัญสนับสนุนสิทธิของชาว Kichwa  

ในพื้นที่ Sarayaku และตัดสินวารัฐบาลเอกวาดอรมีความผิด 

ฐานละเมิดสิทธิของพวกเขา 

สืบเนื่องจากคำาตัดสินที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา ทำาใหระบบ 

สิทธิมนุษยชนแหงทวีปอเมริกาตกเปนที่วิพากษวิจารณอีก

ครั้งจากรัฐบาลหลายแหงในภูมิภาค เวเนซูเอลาแสดงการ 
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ประทวงถึงขั้นประกาศที่จะถอนตัวออกจากการเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญาวาดวยสิทธิ  

มนุษยชนแหงทวีปอเมริกา (American Convention on Human Rights)

มีความกาวหนาเพียงเล็กนอยในการยุติการใชโทษประหารชีวิตในภูมิภาคนี้ ในสหรัฐฯ ซึ่งเปน 

ประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังประหารชีวิตบุคคลตอไป รัฐคอนเน็กติกัตไดกลายเปนรัฐลำาดับ 

ที่ 17 ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต และแมวายังคงมีการกำาหนดโทษประหารชีวิตในประเทศ 

ตาง ๆ ที่พูดภาษาอังกฤษในทะเลแคริเบียน แตในปที่ผานมาไมมีการประหารชีวิตในประเทศ 

เหลานี้

ในโคลอมเบีย การเจรจาเพื่อสันติภาพอยางเปนทางการครั้งแรกในรอบกวาทศวรรษทำาให 

เกิดความหวังวา การขัดแยงกันดวยอาวุธระหวางรัฐบาลกับกองกำาลังปฏิวัติติดอาวุธแหง 

โคลอมเบีย (Revolutionary Armed Forces of Colombia - FARC) อาจสามารถยุติลงได 

หลังจากผานการสูรบมากวา 50 ป 

ตลอดทั้งภูมิภาค ประชาชนยังคงทาทายตอรูปแบบการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงที่  

กระทำาตอผูหญิงอยางเหนียวแนน และรณรงคเพื่อสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ  

อยางไรก็ตาม ผูหญิงอีกหลายลานคนในภูมิภาคนี้ยังไมไดรับการคุมครองอยางเต็มที่สำาหรับ 

สิทธิที่จะสามารถตัดสินใจอยางสมัครใจและไดรับขอมูลอยางเพียงพอ โดยไมมีการบังคับ 

หรือเลือกปฏิบัติ กรณีที่ตองการเลือกวาจะมีบุตรเมื่อใด และจะมีบุตรกี่คน ในประเทศตาง ๆ  

อยางเชน ชิลี เอลซัลวาดอร นิการากัว และสาธารณรัฐโดมินิกัน ยังคงมีการปฏิเสธไมใหผูหญิง 

และเด็กผูหญิงที่ตั้งครรภจากการขมขืน หรือผูหญิงและเด็กที่ตั้งครรภและเสี่ยงที่จะไดรับ 

อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ไดรับการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัยและถูกกฎหมาย การปฏิเสธ 

สิทธิมนุษยชนเชนนี้สงผลกระทบอยางชัดเจนตอผูหญิงและเด็กผูหญิงโดยเฉพาะในกลุม 

ชายขอบของสังคม 

ผูสื่อขาวยังคงมีบทบาทสำาคัญในการเปดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมักทำาใหเกิด 

ผลกระทบตอชีวิตตัว หลายคนถูกรัฐบาลตอบโตโดยตรง สวนผูสื่อขาวตกเปนเปาโจมตีของ 

กลุมติดอาวุธหรือแกงอาชญากรรม และครั้งแลวครั้งเลาที่นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนตกอยูใน 

ความเสี่ยงและในสถานการณที่ยากลำาบาก โดยยังคงตองเผชิญกับความพยายามที่จะ 

ปดปากพวกเขา มีการใสความ มีการใชกระบวนการศาลอยางมิชอบ และมีการใชความ 

รุนแรงตอพวกเขา ในระหวางการดำาเนินงาน ผูพิทักษสิทธิมนุษยชนเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึง 

ความเขมแข็งและรากเหงาที่แข็งแรงของขบวนการสิทธิมนุษยชน และเปนความหวังที่สราง 

แรงบันดาลใจใหกับคนอีกหลายลานคนทั่วทั้งภูมิภาค
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เอเชีย-
แปซิฟิก

ภาพรวมของภูมิภาค หญิงคนนี้กำาลังรองไหหลังจากที่บานของเธอ

ถูกทำาลายในหมูบานยางจื่อ เมืองกวางโจว

จังหวัดกวางตุง ประเทศจีน การไลรื้อที่อยูอาศัย

อยางกระทันหันและใชความรุนแรงเกิดขึ้นอยาง

แพรหลาย โดยกอนหนานั้นมักจะมีการขมขู

และคุกคามผูอยูอาศัย
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ผูประทวงยืนถือดอกบัวเรียกรองใหมีการปลอยตัว

นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน 13 คนจากชุมชนริม

ทะเลสาบบึงกอก ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

กลุมผูหญิงถูกจับกุมหลังจากชุมนุมประทวงอยาง

สันติเพื่อตอตานการไลรื้อเอเชีย-
แปซิฟิก

ภาพรวมของภูมิภาค

ในประเทศตาง ๆ  ตลอดทั่วเอเชีย-แปซิฟก การแสดงความเห็นในที่สาธารณะไมวาจะเปน 

ในทองถนนหรือในโลกอินเทอรเน็ต มักจะถูกปราบปรามอยางรุนแรง ทางการยังคง 

คุกคาม ทำาราย คุมขังและสังหารบุคคลที่แสดงทาทีทาทายตออำานาจรัฐ

ในเวียดนาม ผูประทวงอยางสงบกวา 20 คนรวมทั้งที่เปนผูจัดทำาเว็บบล็อกและนักแตงเพลง  

ถูกศาลสั่งคุมขังในขอหาเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติซึ่งไมไดมีหลักฐานสนับสนุนอยาง 

หนักแนน ในอินโดนีเซีย ทางการไดสั่งคุมขังบุคคลหกคนในขอหาหมิ่นศาสนา และยังคุมขัง 

นักเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางสงบอีก 70 คน ในกัมพูชา เจาหนาที่ฝายความมั่นคงไดยิง 

ผู ประทวงอยางสงบจนเสียชีวิตในระหวางการประทวงตอตานการบังคับไลรื้อและสภาพ 

การทำางานที่เลวราย ที่จีน คนที่ประทวงตอตานการบังคับไลรื้อเสี่ยงที่จะถูกควบคุมตัว 

ถูกสั่งคุมขัง หรือถูกสงไปเขาคายเพื่อรับการศึกษาใหมซึ่งเปนคายบังคับใชแรงงาน ที่ศรีลังกา  

ผูสื่อขาวและบุคคลอื่นๆ ยังคงถูกจับกุมหรือถูกลักพาตัวโดยพลการ ไมมีใครเห็นพวกเขาอีก  

“ระหวางอยูในโรงพยาบาล เราไดเห็นและ
ไดยินตำ รวจในเครื่องแบบบุกเขามา
พวกเขาทำ รายคนป่วยที่ไดรับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะตีเขาที่ศีรษะของพวกเขา”
สส.มาริยา ดีดี (MP Mariya Didi) ซึ่งไดรับบาดเจ็บจาก

การกระทำาของตำารวจระหวางการประทวงตอตาน

การลาออกของนายโมฮัมหมัด นาชีด ประเทศมัลดีฟส

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2555

“มือแหงความทารุณโหดราย
ครอบคลุมไปถึงพื้นที่กลุมชนเผา
(ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ปากีสถาน) แตมือแหงความยุติธรรม
ยังไปไดไมไกลขนาดนั้น”
นายฆูลัม นาบี

(Ghulam Nabi)

ทนายความศาลชั้นตน

ปากีสถาน

การเปลี่ยนแปลงตัวผูนำาในหลายประเทศในภูมิภาคนี้แทบไมไดสงผลใด ๆ   

ตอการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของภูมิทัศนดานสิทธิมนุษยชนเลย

ในจีน มีการควบคุมตัวผูประทวงกวา 100 คนที่ทำาการประทวงในชวง 

กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนำาพรรคคอมมิวนิสตในเดือนพฤศจิกายน  

นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบ 10 ป  

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี นายคิม 

จองอึน ยังคงกระทำาการเพื่อรักษาอำานาจ 

ของตนตอไปหลังขึ้นดำารงตำาแหนงเมื่อป 2554 

มีการคุมขังฝายตอตานทางการเมืองในคุก 

โทษฐานที่วิพากษวิจารณรัฐ  

และที่อินเดีย นักกิจกรรมเพื่อ 

สิทธิชนพื้น เมืองที่พยายาม 

รณรงค ปกป องสิทธิในที่ดิน 

ตามจารีตประเพณีของตนและ 

เขาไปขัดขวางผลประโยชนของ 

บรรษัท จะถูกสั ่งคุมขังดวย 

ขอหาการเมือง
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ที่หางไกล ซึ่งตองเสี่ยงตอภาวะอดอยากหิวโหย การถูกใชแรงงานอยางหนัก การถูกทรมาน  

และอาจถึงขั้นเสียชีวิต

การประทวงในมัลดีฟสเพื่อตอตานการลาออกของนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ด นาชีด เมื่อเดือน 

กุมภาพันธ สงผลใหมีการปราบปรามอยางรุนแรงจากฝายความมั่นคง ที่มุงโจมตีพันธมิตร 

ทางการเมืองของเขาและยังมีการซอมทรมานผูประทวงดวย

การขัดแยงกันดวยอาวุธยังคงสรางปญหาใหกับผูคนหลายหมื่นคนในภูมิภาคนี้ พลเรือน 

มักไดรับบาดเจ็บลมตาย และตองอพยพจากที่อยูของตนเองโดยเปนผลมาจากระเบิดพลีชีพ  

การทิ้งระเบิดโดยไมเลือกเปาหมาย การโจมตีทางอากาศหรือการมุงสังหารบุคคลตาม 

เปาหมาย ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถาน พมา ปากีสถาน และไทย 

ความฝนของผูหญิงและเด็กผูหญิงยังคงไมคืบหนาในภูมิภาคนี้ เนื่องจากรัฐยังไมใหความ 

คุมครองและสนับสนุนสิทธิของพวกเขามากเพียงพอ

ในอัฟกานิสถานและปากีสถาน ผู หญิงและเด็กผู หญิงจำานวนมากยังคงถูกหามไมให 

เขามาใชชีวิตในที่สาธารณะ บางคนยังถูกสังหารเพื่อประจานโดยกลุมฏอลีบัน เสียงวิพากษ 

วิจารณจากประชาชนตอกรณีการรุมโทรมและการเสียชีวิตของนักศึกษาในอินเดีย เนนใหเห็น 

ความลมเหลวอยางตอเนื่องของรัฐในการควบคุมความรุนแรงที่กระทำาตอผูหญิงและเด็ก 

ผูหญิง สวนในปาปวนิวกินี ความรุนแรงเชนนี้แมจะเกิดขึ้นอยางกวางขวาง แตก็ไมมีการ 

ลงโทษผูกระทำาความผิด อยางไรก็ตาม มีความกาวหนาดานสิทธิผู หญิงอยูบาง โดยที่ 

ฟลิปปนสไดออกพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุขึ้น หลังการล็อบบี้เปนเวลากวา 10 ป 

ของนักเคลื่อนไหว 

ไดเกิดความกาวหนาอยางอื่น แมจะยังไมชัดเจนในภูมิภาคนี้ และแมวาอัฟกานิสถาน อินเดีย  

ญี่ปุน ปากีสถาน และไตหวัน ไดทำาการประหารชีวิตหลังจากวางเวนมาระหวาง 17 เดือนถึง 

แปดป ในทางกลับกันสิงคโปรและมาเลเซียก็ไดพยายามแกไขกฎหมายเพื่อขจัดโทษประหาร 

ชีวิตสถานเดียวออกไป 

ที่นาประหลาดใจคือ โอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้นในประเทศพมา ในเดือน 

พฤศจิกายน ทางการประกาศแผนที่จะจัดทำากลไกเพื่อพิจารณาทบทวนคดีตาง ๆ และตลอด 

ทั้งปมีการปลอยตัวนักโทษการเมืองหลายรอยคน ถึงอยางนั้น ยังคงมีบุคคลที่ถูกจับกุมและ 

ควบคุมตัวโดยพลการอีกหลายรอยคน เปนสัญญาณที่แสดงใหเห็นวาเสนทางสูการปฏิรูป 

ยังคงอีกยาวไกล ไมใชเฉพาะในพมา แตตลอดทั้งภูมิภาค



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 4544

ยุโรปและ
เอเชียกลาง

ภาพรวมของภูมิภาค สิงหาคม 2555 ชายชาวโรมากำาลังประกอบอาหาร

ในชุมชนวาเลนี 2 ชุมชนชาวโรมาในเมืองปเอตรา 

นิ้มท ประเทศโรมาเนีย  เจาหนาที่ทองถิ่นเคลื่อน- 

ยายชาวโรมาจำานวนประมาณ 500 คนแยกไปยัง

ที่พักที่ขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ไฟฟา

และการคมนาคม
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ยุโรปและ
เอเชียกลาง

ภาพรวมของภูมิภาค

หญิงสาวรวมชุมนุมประทวงในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อสนับสนุน

ผูหญิงสามคนที่เปนสมาชิกวงดนตรีพังคร็อก Pussy Riot จากประเทศ

รัสเซีย พวกเธอถูกตัดสินวามีความผิดฐาน “ตั้งตนปลุกปนประชาชน

ใหกลายเปนอันธพาล ถูกชี้นำาดวยความเกลียดชัง

ทางศาสนา” ซึ่งสมาชิกของวงสองคนยังถูก

จำาคุกและถือเปนนักโทษทางความคิด

“สิ่งที่นายกเทศมนตรีตองการคือการขับไล 
 พวกเราออกจากเมือง เพราะเขาไมตองการ
 เห็นชาวโรมาอีกตอไป นั่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
 จริง”
ดูเซีย (Ducia) กลาวหลังถูกขับไลออกจากบานของตนเอง 

ที่เมืองเปยตรา เนียม (Piatra Neamț) โรมาเนีย สิงหาคม  

2555 

“จิตวิญญาณทางการเมืองของคุณทำ ใหเกิด
 เอกภาพในบรรดาคนที่มีภาษา วัฒนธรรม
 และวิถีชีวิตแตกตางกัน ตองขอบคุณ
 ความมหัศจรรย์ครั้งนี้...” 
นาเดสดา โทโลโกนนิโควา (Nadezhda Tolokonnikova) 

สมาชิกกลุม Pussy Riot ที่เปนกลุมสตรีนิยม เขียนไว

ในจดหมายจากเรือนจำา กันยายน 2555

ตัวอยางการเปลี่ยนผานสูประชาธิปไตยในอดีตสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นอีกครั้งในระหวาง 

การเลือกตั้งสภาในประเทศจอรเจีย แตในที่อื่น ๆ รัฐบาลเผด็จการยังคงกุมอำานาจ 

ของตนไว สหภาพยุโรปไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แตกลับไมสามารถประกันที่อยู 

อาศัยและความปลอดภัยขั้นพื้นฐานใหกับผูลี้ภัยในประเทศภาคีสมาชิกทุกแหงได รวมทั้ง 

ไมสามารถคุมครองสิทธิที่เทาเทียมของพลเมืองชาวโรมากวาหกลานคน ศาลสิทธิมนุษยชน 

แหงยุโรป (European Court of Human Rights) ซึ่งเคยมีบทบาทที่โดดเดนในระบบคุมครอง 

สิทธิมนุษยชนของยุโรป ยังอยูในสภาพที่ออนแอเนื่องจากรัฐภาคีปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำาสั่ง 

ศาล และยังมีความพยายามลดขอบเขตอำานาจของศาล

สิทธิทางพลเรือนและการเมืองทั่วทั้งอดีตสหภาพโซเวียตยังคงถูกคุกคาม การปราบปราม 

ประชาชนยังคงดำาเนินตอไป ที่ประเทศเบลารุส สวนที่อาเซอรไบจาน แมจะมีการปลอยตัว 

นักโทษทางความคิดหลายคน แตก็มีการคุมขังเพิ่มเติม ที่รัสเซีย มีกระแสการออกกฎหมาย 

เผด็จการเพื่อเพิ่มอำานาจรัฐในการ 

ปราบปรามผูประทวง การเดนิขบวน 

และการปราบปรามบุคคลหรือ 

องคกรตาง ๆ 

ตลอดทั่วทั้งภูมิภาครัฐยังคงใชแรง

กดดันภายในเพิ่มขึ้นตอผูที่วิพากษ- 

วิจารณ มีการขูที่จะใชความรุนแรง 

โดยที่ไมประสงคออกนาม มีการ 

โจมตีใส ร ายเกี่ยวกับการใช ยา-

เสพติด การมีเพศสัมพันธนอก

กฎหมาย หรือการหนีภาษี 

ตุรกียังคงมีบทบาทสำาคัญใน 

ภูมิภาค แตกลับไมมีความกาว- 

หนาอยางชัดเจนตอการเคารพ 

สิทธิมนุษยชนในประเทศของ 

ตนเอง โดยยังมีนักโทษหลาย

พันคนอยูในเรือนจำา พวกเขาถูกตัดสินจาก 

กระบวนการไตสวนที่ไมเปนธรรม และเปน 

การละเมิดต อสิทธิที่จะมี เสรีภาพในการ 

แสดงออกของพวกเขา 
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“ทหารเริ่มยิงเพื่อขูใหพวกเรากลัว....  
 เด็กๆ พากันรองไห เรากลัววาจะเสีย
 ชีวิต โดยเฉพาะคนที่มาจากพื้นที่ที่มีแต
 การสูรบอยางพวกเรา” 
เอฟ ผูลี้ภัยชาวซีเรียซึ่งอยูในเกาะเล็ก ๆ ที่เมือง

Farmakonisi ประเทศกรีซ เขาและผูลี้ภัยชาวซีเรีย

คนอื่นๆ ตองอาศัยอยูที่นี่ตั้งแตเดือนสิงหาคม 

2555

ในคำาตัดสินครั้งสำาคัญเมื่อเดือนธันวาคม ศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปมีคำาสั่งวารัฐบาล 

มาซิโดเนียมีสวนรับผิดชอบตอการสูญหายและการทรมานนายคาเล็ด เอล-มาสี (Khaled el- 

Masri) ภายหลังที่เขาถูกซีไอเอลักพาตัวที่เมืองสกอพี (Skopje) เมื่อป 2546 ในเดือนกันยายน  

ศาลสูงสุดของอิตาลี (Court of Cassation) พิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหลงโทษอดีต 

เจาหนาที่ซีไอเอ 23 คน กรณีการลักพาตัวและการสงตัวนายออสมา โฮซามา มุสตาฟา ฮัสซัน  

นาสรี (Osama Moustafa Hassan Nasr) ผูตองสงสัยวากอการรายชาวอียิปตเมื่อป 2546  

แตโดยสวนใหญแลว ยังคงไมมีความ 

รับผิดตออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในยุโรป 

โดยเปนผลมาจากโครงการสงตัวผูตอง- 

สงสัยของสหรัฐฯ ไปขังในคุกลับ (rendi-

tions) เนื่องจากรัฐที่เกี่ยวของยังคงระงับ 

การสอบสวน หรือปฏิเสธวาไมมีสวน 

เกี่ยวของ

ในอดีตสหภาพโซเวียต โครงการสงตัว 

ผูตองสงสัยไปขังในคุกลับยังดำาเนินตอไป 

รัสเซียและยูเครนรวมมือกันลักพาตัว 

และสงตัวบุคคลตามเปาหมาย ทั้ง ๆ ที่ 

เสี่ยงจะไดรับการทรมานและยังขัดแยงกับคำาสั่งของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรปใหยุติการ 

สงตัวนักโทษเชนนั้น 

หลายประเทศ โดยเฉพาะรัสเซียไดพยายามบั่นทอนอำานาจของศาลสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  

โดยการไมปฏิบัติตามคำาสั่งศาล และยังมีการเสนอแกไขอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  

ซึ่งคุกคามตอความเปนอิสระของศาลและจำากัดการเขาถึงศาลของบุคคล ในบางสวนของ 

คาบสมุทรบอลขาน มีโอกาสนอยลงที่เหยื่อจากอาชญากรรมสงครามในชวงทศวรรษ 1990  

จะไดรับความยุติธรรม การสอบสวนและการฟองรองดำาเนินคดีในกรณีเหลานั้นเปนไปอยาง 

เชื่องชา และถูกขัดขวางจากภาคการเมือง ในบอสเนียเฮอรเซโกวีนาและในประเทศอื่น ๆ  

เหยื่อของการขมขืนและอาชญากรรมสงครามที่มีการใชความรุนแรงทางเพศ ยังคงถูกปฏิเสธ 

โอกาสที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและการไดรับความชวยเหลือดานสังคม 

ประเทศตาง ๆ  ในยุโรปยังคงจำากัดการเขามาของคนเขาเมืองและผูแสวงหาที่พักพิง โดยมีการ 

เขมงวดตอการควบคุมแนวพรมแดนและมีความตกลงรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในแอฟริกา 

เหนือ อยางเชน ลิเบีย ซึ่งเปนการไมเคารพตอสิทธิของผูที่ถูกสงกลับ ผูแสวงหาที่พักพิงในกรีซ 

ยังคงตองเผชิญอุปสรรครายแรงในการขอสิทธิพำานักในประเทศ และเสี่ยงที่จะถูกควบคุมตัว 

ในสภาพที่เลวราย หรือตกเปนเปาความรุนแรงของกลุมเหยียดเชื้อชาติที่ทำาตัวเปนศาลเตี้ย

ฮังการีอนุญาตใหกลุมขวาจัดเดินขบวนไปในพื้นที่ของกลุมชาติพันธุชาวโรมา มีการตะโกน 

รองเหยียดผิวและขวางหินใสผูอยูอาศัยในพื้นที่ ตลอดทั้งภูมิภาคชาวโรมายังคงตองเผชิญ 

การคุกคามและการเลือกปฏิบัติตอไป
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ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ

ภาพรวมของภูมิภาค ผูเสียชีวิตจากการถูกระดมยิงโดยกองทัพซีเรีย

กำาลังรอพิธีฝงในเมืองอเล็บโป ประเทศซีเรีย

ความขัดแยงดวยอาวุธภายในประเทศถูกจับตา

เมื่อมีการโจมตีโดยไมเลือกเปาหมายในเขตที่อยู

อาศัยพลเรือนและเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อยางกวางขวาง
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ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ

ภาพรวมของภูมิภาค

ในชวงปีที่ผานมา ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
กวา 20,000 คนทั่วโลก ไดรวมปฏิบัติการแสดงความเปนหนึ่งเดียว
กับผูหญิงชาวซาอุดิอาระเบียที่เรียกรองใหรัฐยกเลิกกฎหมาย
หามผูหญิงขับรถ
แถลงการณแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล มิถุนายน 2555

“ฉันเห็นลูกชายถูกเผาในถนน พวกเขาถูก
โยนทับรวมกัน....จากนั้นก็จุดไฟเผา”
แมคนหนึ่งใหขอมูลแกนักวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอร-

เนชั่นแนลในซีเรีย เรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้นกับลูกชาย

ทั้งสามคนของเธอในเมืองซามิน จ.อิดลิบ (Idlib)

23 มีนาคม 2555

ธันวาคม 2555 ผูประทวงในประเทศบาหเรน

ชูภาพนายนาบีล ราจาบ (Nabeel Rajab) 

นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกจำาคุก นัก

ตอสูและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน

ถูกคุกคาม คุมขัง และลงโทษโดยทางกา

รบาหเรน และถูกใสรายโดยสื่อของภาครัฐ

การลุกฮือครั้งใหญของประชาชนทั่วตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ตั้งแตปลายป 2553 ยังคงสงผลตอการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนทั่วทั้ง 

ภูมิภาคในป 2555 

ที่ซีเรีย การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศระหวางกองกำาลังฝายรัฐบาลและฝายตอตาน  

สงผลกระทบที่รุนแรงตอประเทศ ทุกฝายลวนมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อยางรายแรงและอาชญากรรมสงคราม รวมทั้งอาชญากรรมตอมนุษยชาติที่เปนผลงาน 

ของกองกำาลังฝายรัฐบาล เปนสงครามที่ยืดเยื้อตลอดทั้งป 2555 และหลังจากนั้น รวมทั้งยัง 

มีการโจมตีอยางไมเลือกเปาหมายตอพื้นที่ที่อยู อาศัย มีการสังหารและการทรมานดวย 

เปาหมายทางการเมือง ความรุนแรงและการทำาลายลางที่กวางขวางสงผลใหมีผู พลัดถิ่น 

ในประเทศกวาสองลานคนในซีเรีย กอใหเกิดสภาพที่เลวรายดานมนุษยธรรม และถึงสิ้นป 

สงผลใหมีประชาชนอีกเกือบ 600,000 คนลี้ภัยไปยังประเทศอื่น ทำาใหเกิดภาระมากขึ้นตอ 

ประเทศเพื ่อนบาน จากสภาพเศรษฐกิจและ 

โครงสรางพื้นฐานที่ถูกทำาลาย และการสูรบซึ่งไมม ี

ทีทาวาจะยุติ อนาคตของซีเรียจึงดูมืดมนมาก 

ใ น

ประเทศอื่น ๆ มี 

ภาพรวมที่แตกตางกันสำาหรับ 

ป 2555 ในประเทศที่มีการโคนลมระบอบ 

เผด็จการเบ็ดเสร็จอยางเชน อียิปต ลิเบีย 

ตูนีเซีย และเยเมน สื่อมี 

เสรีภาพเพิ่มขึ้นและภาคประชาสังคมมีบทบาทมากขึ้น อยางไรก็ตาม  

ไดเกิดความถดถอยเชนกัน เนื่องจากการปราบปรามเสรีภาพ 

ในการแสดงออกโดยอางเหตุผลดานศาสนาหรือศีลธรรม 

ที่ลิเบีย การที่รัฐบาลไมสามารถควบคุมกลุ มติดอาวุธ 

ตาง ๆ  ได สงผลกระทบตอความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชน

ตลอดทั่วทั้งภูมิภาค นักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนและ 

การเมือง ยังคงเผชิญกับการปราบปรามตอไป ผูหญิงและ 

ผู ชายจำานวนมากถูกคุมขังเนื่องจากการแสดงความเห็น 

© AP Photo/Hasan Jamali
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ของตนเอง ถูกซอมหรือถูกสังหารในระหวางการประทวงอยางสงบ ถูกทรมานระหวาง 

การควบคุมตัว ถูกสั่งหามไมใหเดินทาง หรือถูกเจาหนาที่รัฐคุกคาม ประเทศในอาว- 

เปอรเซีย นักเคลื่อนไหว กวี คนทำางานดานสุขภาพ และบุคคลอื่น ๆ ถูกคุมขังเพียงเพราะ 

เรียกรองใหมีการปฏิรูปหรือเพียงเพราะแสดงความเห็นของตน ที่บาหเรนแมวาทางการ 

อางวาสนับสนุนการปฏิรูป แตยังคงคุมขังนักโทษทางความคิด รวมทั้งแกนนำาที่เปนนัก 

เคลื่อนไหวฝายตอตานรัฐบาล และผูทำางานดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายใหมในแอลจีเรีย 

และจอรแดนเพิ่มความเขมงวดในการควบคุมสื่อ สวนทางการโมร็อกโกไดปราบปราม 

ผูสื่อขาวและฝายตอตาน

สำาหรับประเทศที่อยูในระยะเปลี่ยนผาน ยังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิรูปที่จำาเปน 

ในระบบยุติธรรมและการรักษาความมั่นคง แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม 

มากนัก โดยภาพรวมแลวการลอยนวลพนผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังเปนปญหา 

ตอไป แมวาจะมีการดำาเนินงานอยูบางเพื่อแกไขปญหาการละเมิดในอดีต การจับกุมโดย 

พลการ การทรมาน และการไตสวนอยางไมเปนธรรมยังเกิดขึ้นทั่วไป และหลายประเทศมัก 

นำาโทษประหารชีวิตมาใช โดยเฉพาะในอิหรานและซาอุดิอาระเบีย

ความหวังของผูหญิงซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการลุกฮือของประชาชนยังไมบรรลุผล ยังไมมีการ 

ตอบสนองขอเรียกรองใหยุติการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศสภาพ ทั้งยังมีการละเมิดสิทธิของ 

ผูประทวงหญิง อยางไรก็ตามผูหญิงตลอดทั่วภูมิภาคยังคงรณรงคทาทายตอการเลือกปฏิบัติ 

ที่ยังหยั่งรากลึกทั้งในกฎหมายและการปฏิบัติตอไป และเรียกรองใหมีการคุมครองอยาง 

พอเพียงเพื่อปองกันความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพ

ในเวลาเดียวกัน อิสราเอลยังคงวางกำาลังทหารที่เขตฉนวนกาซา และยังขยายพื้นที่ที่อยู 

อาศัยของชาวอิสราเอลอยางผิดกฎหมายในเขตยึดครองในสวนของเวสตแบงคของชาว 

ปาเลสไตนตอไป สงผลใหเกิดวิกฤตดานมนุษยธรรมอยางตอเนื่องตอประชาชน 1.6 ลานคน 

ในเขตฉนวนกาซา และมีการจำากัดการเดินทางอยางเขมงวดของชาวปาเลสไตนในเขต 

เวสตแบงคและกาซา ในเดือนพฤศจิกายน 2555 อิสราเอลไดโจมตีทางทหารเปนเวลาแปดวัน 

ตอกลุมติดอาวุธชาวปาเลสไตน หลังจากที่กลุมติดอาวุธไดยิงระเบิดอยางไมเลือกเปาหมาย 

จากเขตกาซาเขาสูอิสราเอล เปนเหตุใหชาวปาเลสไตนกวา 160 คนและชาวอิสราเอลหกคน 

เสียชีวิต

แมจะมีความถดถอยในป 2555 แตความยืนหยัดและความกลาหาญของประชาชนทั่วทั้ง 

ภูมิภาคในการตอสูเพื่อความยุติธรรม ศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษยชน ก็ทำาใหเกิดความหวัง 

ขึ้นมาบาง
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กรกฎาคม 2555 นักกิจกรรมแอมเนสตี้

อินเตอรเนชั่นแนลปกปายหลุมศพในระหวาง

ที่มีการประชุมสหประชาชาติเรื่องสนธิสัญญา

ควบคุมการคาอาวุธในกรุงนิวยอรก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อสรางความตระหนักรูถึง

ผลกระทบจากการคาขายอาวุธที่ไมมีการ

ควบคุม
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รายงานประจำ ป 2556
แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล

ขอมูลประเทศไทย
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ขอมูลประเทศไทย

-- 

ราชอาณาจักรไทย

ประมุขของประเทศ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ประมุขฝายบริหาร: ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

--

การขัดแยงกันดวยอาวุธยังดำาเนินตอไปในภาคใต เนื่องจากผูกอความไมสงบยังพุงเปาโจมตี 

ทำารายพลเรือน ในขณะที่ฝายความมั่นคงไมตองรับผิดตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะ- 

กรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดองแหงชาติ (คอป.) ไดเผยแพร 

รายงานฉบับสมบูรณระบุวา คูกรณีทั้งสองฝายมีสวนรับผิดชอบตอความรุนแรงทางการเมือง 

ในป 2553 อยางไรก็ตามกระบวนการที่ทำาใหเกิดความรับผิดยังดำาเนินไปอยางเชื่องชา รัฐบาล 

ยังคงใชกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร ในการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกตอไป ในขณะที่ผูแสวงหาที่พักพิงและ 

ผูลี้ภัยยังคงเผชิญกับความเปนไปไดในการบังคับสงกลับไปยังประเทศของตนเอง

การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศ 

พลเรือนยังคงตกเปนเปาโจมตี สงผลใหมีการบาดเจ็บลมตายจำานวนมากในจังหวัด 

ชายแดนใต ทั้งจังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และบางสวนของสงขลา ครูและโรงเรียนรัฐ 

ไดตกเปนเปาหมายการโจมตีเนื่องจากเปนสัญลักษณของรัฐ สงผลใหมีการปดโรงเรียน 

หลายครั้งในชวงครึ่งปหลัง ผูนำาการกอความไมสงบกลาวหาฝายความมั่นคงวาไดทำาการ 

สังหารนอกกระบวนการกฎหมายในยะลา การลอยนวลพนผิดยังเกิดขึ้นตอไปสำาหรับการ 

ละเมิดสิทธิสวนใหญที่เปนการกระทำาของฝายความมั่นคงในภาคใต

 • ในวันที่ 29 มกราคม หนวยทหารพรานไดยิงพลเรือนมุสลิมเชื้อสายมาเลยเกาคนระหวาง 

เดินทางดวยรถกระบะที่ อ.หนองจิก จ.ปตตานี เปนเหตุใหสี่คนเสียชีวิต และอีกสี่คน 

ไดรับบาดเจ็บ ทหารพรานอางวาเปนการยิงพลเรือนซึ่งเชื่อวามีสวนเกี่ยวของกับกลุม 

ผูกอความไมสงบ และเกี่ยวของกับการโจมตีฐานที่ตั้งทหารพราน คณะกรรมการไตสวน 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนเหตุการณครั้งนี้พบวา พลเรือนเหลานี้ไมมีสวนเกี่ยวของกับ 

กลุมผูกอความไมสงบเลย 

 • ในวันที่ 21 กันยายน ผูกอความไมสงบไดสังหารบุคคลหกคน รวมทั้งที่เปนอาสาสมัคร 

รักษาหมูบาน และมีผูไดรับบาดเจ็บประมาณ 50 คนโดยเปนการยิงโจมตีเขาไปในราน 

ขายทอง จากนั้นมีการกดระเบิดที่ซุกซอนในรถยนตบริเวณตลาด อ.สายบุรี จ.ปตตานี  

 • ในวันที่ 30 ตุลาคม นายมาหะมะ มะแอ ครูโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามซึ่งตำารวจสงสัยวา 

เกี่ยวของกับกลุมผูกอความไมสงบ ไดถูกยิงเสียชีวิตที่ จ.ยะลา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  

นายอับดุลลาเตะ โตะเดร อิหมามชาวยะลาที่เคยตกเปนเปาทำารายในป 2554 และ 

เปนเหตุใหลูกสาวเสียชีวิต ไดถูกยิงสังหาร ผูนำากลุมกอความไมสงบกลาวหาวาฝาย 

ความมั่นคงเปนผูยิง

 • ในวันที่ 3-4  ธันวาคม ผูกอความไมสงบไดสังหารครูคนหนึ่งและทำาใหไดรับบาดเจ็บอีก 

สองคน ในสองเหตุการณที่เกิดขึ้นใน จ.นราธิวาส และตอมาผูอำานวยการโรงเรียนและครู 

ไดถูกยิงสังหารในโรงเรียนที่ จ.ปตตานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ซึ่งเปนเหตุใหมีการสั่ง 

ปดโรงเรียนในจ.นราธิวาส ปตตานี และยะลาเปนเวลาหลายวัน

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช 

ตลอดทั้งป โดยรัฐบาลไดตออายุทุกสามเดือน เปนกฎหมายที่ปองกันไมใหมีการฟองรอง 

ดำาเนินคดีตอเจาหนาที่ของรัฐที่อาจทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการทรมาน 

ความรับผิดตอความรุนแรงทางการเมือง 

ในเดือนกันยายน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 

แหงชาติ (คอป.) เผยแพรรายงานฉบับสมบูรณวาดวยความรุนแรงในระหวางการประทวง 

รัฐบาลที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีวิต 92 คน โดย 

ระบุวา หนวยงานความมั่นคงของรัฐบาลรวมทั้งฝายทหารและกลุม “ชายชุดดำา” ซึ่งเปน 

กลุมติดอาวุธที่แฝงตัวอยูในกลุมผูประทวง และมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลแนวรวมประชา- 

ธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) หรือที่มักเรียกวา “คนเสื้อแดง” มีสวนรับผิดชอบตอ 

เหตุการณ รายงานยังระบุวา กองกำาลังของรัฐไดใชอาวุธสงครามและกระสุนจริงกับผูประทวง  
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และมีขอเสนอแนะอยางละเอียดรวมทั้งการเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหาการละเมิดสิทธิ 

ที่กระทำาโดยทุกฝาย ผานระบบยุติธรรมที่เปนธรรมและไมลำาเอียง และใหจัดใหมี “การ 

เยียวยาและการฟนฟูสำาหรับผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง”

ในเดือนมกราคม รัฐบาลเห็นชอบใหมีการจายเงินเยียวยาผูเสียหายจากเหตุการณความ 

รุนแรงเมื่อป 2553 ในเดือนพฤษภาคม มีการเสนอรางพระราชบัญญัติปรองดองแหงชาติซึ่ง 

สวนหนึ่งกำาหนดใหมีการนิรโทษกรรมผูที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในป 2553 แตกระบวนการ 

พิจารณารางไดชะงักลงเมื่อเดือนกรกฎาคม หลังจากศาลระบุวาฝายความมั่นคงมีสวน 

รับผิดชอบตอการเสียชีวิตของนายพัน คำากอง ผูประทวงนปช.ที่ถูกสังหารเมื่อเดือนพฤษภาคม  

2553 ไดมีการแจงขอหาฆาคนตายตอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและนาย 

สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม นับเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

รายแรก ๆ ที่ถูกตั้งขอหาจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อป 2553 นอกจากนี้ 

การไตสวนคดีกอการรายตอแกนนำานปช. 24 คน ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม

เสรีภาพในการแสดงออก

เสรีภาพในการแสดงออกยังคงถูกปราบปรามตอไป สวนใหญเปนผลมาจากกฎหมายหมิ่น 

พระบรมเดชานุภาพ  (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา) และพระราชบัญญัติวาดวยการ 

กระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ซึ่งใหอำานาจคุมขังบุคคลที่เชื่อวาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  

ความพยายามที่จะใหมีการทบทวนหรือแกไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในป 2555  

ลมเหลว ในเดือนตุลาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยวามาตรา 112 ตามประมวลกฎหมาย 

อาญาชอบดวยรัฐธรรมนูญ และในเดือนพฤศจิกายน รัฐสภาไดปฏิเสธที่จะบรรจุรางพระราช- 

บัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเขาสูวาระการพิจารณา

 • ในเดือนพฤษภาคมนายอำาพล ตั้งนพกุล นักโทษทางความคิด วัย 60 ปเศษ หรือที่รูจักกัน 

ในชื่อ “อากงเอสเอ็มเอส” เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในระหวางถูกคุมขังตามโทษ 20 ปใน 

ขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เขาถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 และถูกศาล 

สั่งจำาคุกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ฐานที่สงขอความสั้นที่มีลักษณะหมิ่นพระบรม- 

เดชานุภาพ ศาลไดปฏิเสธไมยอมใหมีการประกันตัวเขาออกมาทั้ง ๆ ที่มีการยื่นเรื่องขอ 

ถึงแปดครั้งและแมวาเขาจะมีสุขภาพไมดี

 • ในเดือนพฤษภาคม น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร จากหนังสือพิมพออนไลนประชาไท ถูกศาล 

สั่งจำาคุกเปนเวลาหนึ่งป ในความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร และถูกปรับ 30,000 บาท แตไดรับการลดหยอนใหรอลงอาญาเปนเวลา 

แปดเดือนและปรับ 20,000 บาท เนื่องจากไมสามารถลบความเห็นที่มีผู โพสตใน 

เว็บบอรดของประชาไท 10 ขอความไดทันทวงที โดยเปนขอความที่มีลักษณะหมิ่น- 

พระบรมเดชานุภาพ (เหตุการณเกิดขึ้นระหวางเดือนเมษายน-พฤศจิกายน 2555)

 • นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข บรรณาธิการนิตยสารยังคงถูกควบคุมตัวตลอดทั้งป และ 

มีโอกาสถูกคุมขังถึง 30 ปหลังจากถูกตั้งขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเดือนเมษายน  

2554 จากการตีพิมพบทความสองชิ้นในนิตยสาร “เสียงทักษิณ” ที่ผานมาศาลไดปฏิเสธ 

คำารองขอประกันตัวของเขาหลายครั้ง 

ผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมือง

ผูแสวงหาที่พักพิงยังคงเผชิญกับความเสี่ยงตอการจับกุมและควบคุมตัวเปนเวลานาน และ 

เสี่ยงที่จะถูกบังคับสงกลับไปยังประเทศของตนที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย ภายหลัง 

การเจรจากับรัฐบาลพมา สภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) แสดงทาทีวาผูลี้ภัยจากพมา 

จำานวน 146,900 คนซึ่งอาศัยอยูในประเทศไทยสามารถกลับไปในประเทศตนเองไดภายใน 

เวลาหนึ่งป แมจะยังมีปญหาความไมสงบในพื้นที่กลุมชาติพันธุในพมา และไมมีมาตรการ 

คุมครองเพื่อประกันกระบวนการสงกลับบุคคลที่ปลอดภัย อยางมีศักดิ์ศรีและเปนไปโดย 

สมัครใจ

คนงานขามชาติทั้งที่มีเอกสารและไมมีเอกสารทางการยังคงเสี่ยงที่จะถูกสงกลับในชวงเดือน 

ธันวาคม เนื่องจากไมผานกระบวนการพิสูจนสัญชาติ 

โทษประหารชีวิต

ไมปรากฏวามีรายงานการประหารชีวิตในปที่ผานมา ศาลยังคงกำาหนดโทษประหารตลอดทั้ง

ป ในเดือนสิงหาคม รัฐไดลดโทษใหกับนักโทษประหาร 58 คนใหเหลือเพียงจำาคุกตลอดชีวิต 



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 6564

กุมภาพันธ 2555  เด็กชายกับพอยืนรอรับ

เสื้อผากันหนาวในคายที่พักพิงสำาหรับผูพลัด

ถิ่นฐานภายในประเทศ กรุงคาบูล ประเทศ

อัฟกานิสถาน สุขอนามัยที่ย่ำาแย การขาดแคลน

บริการดานสุขภาพ และฤดูหนาวที่โหดราย

ทำาใหผูคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ เสียชีวิต



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 6766

สิงหาคม 2555 ผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด

ดีพ ซี ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ประชากร

สวนใหญจำานวนกวา 7,000 คน ไมสามารถ

เขาถึงสุขอนามัย บริการทางสุขภาพ การศึกษา 

การคมนาคม หรือไฟฟาที่ใหแสงสวางตาม

ทองถนน
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รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 6968



รายงานประจำ ป 2556 แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล70

รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลประจำาป 2556 รวบรวมสถานการณดานสิทธิ- 

มนุษยชนตลอดป 2555 โดยใหทั้งภาพรวมของหาภูมิภาคและขอมูลของแตละ 

ประเทศจากทั้งหมด 159 ประเทศและดินแดน

ในขณะที่รัฐบาลตางๆ ไมใหความสำาคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง รัฐบาล 

เหลานั้นยังคงอางถึงเรื่องผลประโยชนแหงชาติ ความมั่นคงของชาติ และความ 

ปลอดภัยของสาธารณะมาใชสรางความชอบธรรมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

ประชาชนทั่วโลกเขายึดทองถนนและใชพลังมหาศาลของส่ือสังคมออนไลน 

ตอบโตรัฐบาล เพื่อเปดโปงการกดขี่ขมเหง ความรุนแรง และความอยุติธรรม ซึ่ง 

ถือเปนบทเรียนราคาแพงสำาหรับบางคน เพราะประชาชนในหลายประเทศ 

เผชิญหนากับการถูกใสราย ถูกจองจำา หรือการใชความรุนแรง การกระทำาอัน 

กลาหาญของปจเจกบุคคลและกลุมคนที่ผนึกกำาลังกันลุกขึ้นตอตานเปนพลัง 

ผลักดันใหการตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนขับเคล่ือนไปขางหนา และทำาใหการกระทำา 

ของรัฐบาลและกลุมผลประโยชนที่มีอิทธิพลถูกจับตามอง

 

รายงานฉบับนี้จึงเปนประจักษพยานถึงความกลาหาญและความมุงมั่นของ 

หญิงชายในทุกภูมิภาคทั่วโลก ผูยืนหยัดตอสูเพื่อใหสิทธิมนุษยชนของพวกเขา 

ไดรับการเคารพ และเพื่อประกาศความเปนหนึ่งเดียวกับผูถูกละเมิดสิทธิ

 

รายงานฉบับนี้แสดงใหเห็นวาแมจะมีอุปสรรคตางๆ ระหวางทาง แตขบวนการ 

เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนกลับเติบโตขึ้น แข็งแกรงยิ่งขึ้น และหยั่งรากลึก 

มากขึ้น ขบวนการเคลื่อนไหวดังกลาวไดจุดประกายความหวังขึ้นในใจของผูคน 

นับลาน และยังมีคงมีพลังที่จะนำาไปสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รวมมือกับเรา www.amnesty.or.th

รายงานประจำ ปี 2556 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก


