ปรับปรุ งนโยบายด้ านการทาแท้ งของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล พ.ศ. 2550
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในปี 2550 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลตีพิมพ์เผยแพร่นโยบายด้ านการทาแท้ ง ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยเน้ น “เฉพาะบาง
แง่มุม ” ของการทาแท้ ง ถื อเป็ นเจตนาที่ต้องการแสดงจุดยืนแบบจากัด ซึ่งหมายถึงว่า แอมเนสตี จ้ ะสามารถกล่าวถึง
ประเด็นที่สาคัญนีจ้ ากเพียงบางแง่มุมเท่านัน้ ในปี 2560 ทางคณะกรรมการสากลได้ ทาการทบทวนนโยบายฉบับ นี ้
ระหว่างที่แอมเนสตีเ้ ตรี ยมการปรับปรุ งเนื ้อหานโยบายด้ านการทาแท้ ง ของตน โดยจะมีการนาผลการทบทวนและร่ าง
หลักการสาคัญของแนวนโยบายใหม่ ไปพูดคุยในที่ประชุมสมัชชาระดับโลกของเซคชัน่ ของเอไอในเดือนกรกฎาคม 2561
ทังนี
้ ้เพื่อพิจารณาว่าควรมีการปรับปรุงนโยบายด้ านการทาแท้ ง พ.ศ. 2550 หรื อไม่ และอย่างไร

สรุ ป นโยบายด้ านการทาแท้ ง พ.ศ. 2550
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องให้ ลดการเอาผิดทางอาญากับการทาแท้ ง ไม่ว่าในสภาพการณ์ใด ซึ่ง
หมายถึงการยกเลิกบทลงโทษทางอาญาทังปวงต่
้
อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ทาแท้ ง ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทังการ
้
ที่ผ้ ใู ห้ บริ การด้ านการแพทย์และบุคคลอื่น ๆ สามารถทาแท้ งได้ และสามารถช่วยเหลือเพื่อให้ ได้ รับบริ การดังกล่าวได้
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังเรี ยกร้ องรัฐบาลให้
1) จัดให้ มีข้อมูลและบริ การอย่างครบถ้ วนสมบูรณ์เกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ
2) จั ด ให้ ผู้ หญิ ง ทุก คนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุณ ภาพ เพื่ อ รั ก ษาอาการแทรกซ้ อ นจากการท าแท้ ง ไม่ ว่ า ใน
สภาพการณ์ใด และไม่วา่ เป็ นการทาแท้ งจะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไรก็ตาม
3) จัดให้ ผ้ หู ญิงและเด็กผู้หญิงทุกคนได้ รับบริ การทาแท้ งที่ถกู กฎหมาย ปลอดภัยและเข้ าถึงได้ เป็ นอย่างน้ อย
กรณีที่ตงครรภ์
ั้
จากการข่มขืนกระทาชาเรา การทาร้ ายทางเพศ หรื อการมีเพศสัมพันธ์ในครอบครัวเดียวกัน หรื อกรณีที่
การตังครรภ์
้
นนอาจส่
ั้
งผลให้ เกิดความเสีย่ งต่อชีวิต หรื อเป็ นอันตรายใหญ่หลวงต่อสุขภาพของผู้หญิง
นับ แต่ปี 2550 เป็ น ไปตามแนวทางของหน่วยงานสิท ธิ ม นุษยชนระดับ ภูมิ ภาคและนานาชาติ และเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้ องการของหน่วยงาน ยังมีการจัดทาบันทึกความสาคัญเพิ่มเติมเพื่อขยายความเกี่ยวกับนโยบาย
ฉบับนัน้ และมีสว่ นสนับสนุนการทาวิจยั และการรณรงค์ตามนโยบายนี ้

บทเรียนที่ได้ รับ – การทบทวนเมื่อปี 2560
การทบทวนนโยบายด้ านการทาแท้ ง พ.ศ. 2550 ของคณะกรรมการสากลเกิดขึ ้นเมื่อปี 2560 เป็ นไปตามอานาจ
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากการประชุมสภาสากล (ICM) ครัง้ ที่ 33 โดยเน้ นที่ประสบการณ์ของแอมเนสตี ้แต่ละประเทศ
และสานักเลขาธิการใหญ่ หลังจากมีการนานโยบายนี ้มาใช้ เป็ นเวลา 10 ปี เราอาจสรุปบทเรี ยนที่ได้ รับได้ ดงั นี ้
1. การใช้ถอ้ ยคา นโยบายนี ้ดูเหมือนจะมีจดุ เน้ นและข้ อจากัดที่แคบ ๆ เกินกว่าที่ตงใจไว้
ั ้ แต่เดิม
ดังที่กล่าวถึงข้ างต้ น เป็ นไปตามความประสงค์ของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลที่จะแสดงจุดยืนอย่างจากัดใน
ประเด็นการทาแท้ ง ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นจากการใช้ ถ้อยคาในนโยบายฉบับนี ้ พวกเรามีความคิดในตอนนันว่
้ า การแสดง
จุดเน้ นที่จากัดด้ านนโยบาย จะช่วยผ่อนคลายความกังวลของฝ่ ายที่ต่อต้ านแอมเนสตี ้ กรณีที่แอมเนสตี ้แสดงจุดยืนใด ๆ
ต่อการทาแท้ ง อย่างไรก็ดี การใช้ ถ้อยคาในนโยบายในลักษณะเช่นนันส่
้ งผลให้
• เป็ นเรื่ องไม่ง่ายที่จะอธิบายเนื ้อหาของนโยบายนี ้ต่อภาคีและผู้สนับสนุน
• มักมีการตีความผิด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี ้ โดยตีความเป็ นข้ อห้ ามมากกว่าที่ควรจะเป็ น
• เกิดความไม่ชดั เจนกับแอมเนสตี ้ประเทศต่างๆ ว่า นโยบายนี ้อนุญาตให้ พวกเขาทางานในประเด็นนี ้ในบางบริ บท
ของประเทศได้ หรื อไม่ และเป็ นเหตุให้ พวกเขาต้ องพูดคุยเป็ นเวลานานกับเจ้ าหน้ าที่ของสานักเลขาธิ การใหญ่
ก่อนจะเริ่ มกิจกรรมใด ๆ ได้
• ด้ วยเหตุดงั กล่าว นโยบายนี ้จึงจากัดโอกาสที่แต่ละประเทศจะร่วมมือในการรณรงค์/การทางานกับองค์กรภาคีใน
ประเทศ และในบางโอกาส การรับรู้ เกี่ยวกับนโยบายจากจุดยืนในกรอบที่แคบ ๆ เกี่ยวกับการทาแท้ ง ยังเสี่ยงที่
จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานขององค์กรภาคีในประเทศ
2. การใช้ ถ้ อ ยค า นโยบายนี ใ้ ห้ ข้ อ มูลที่ แ ตกต่า งกัน เกี่ ย วกับ การท าแท้ ง  ส่ง ผลให้ จุด ยื น ของแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลดูเหมือนจะไม่ชดั เจน
นโยบายนีเ้ รี ยกร้ องให้ ลดการเอาผิดทางอาญากับการทาแท้ งในทุกสภาพการณ์ อย่างไรก็ ดี ยังอาจตีความ
นโยบายนี ้ว่าเป็ นการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลประกันให้ มีการเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เฉพาะที่สอดคล้ อง
ตาม “เหตุผลขันต
้ ่า” ทีร่ ะบุไว้ ในนโยบาย
กรณี ของแอมเนสตี ้สเปน ในปี 2557 มีข้อเสนอแก้ ไขกฎหมายการทาแท้ งของสเปนให้ เข้ มงวดขึน้ (ซึ่งใน
ขณะนันอนุ
้ ญาตให้ มีการทาแท้ งได้ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ) ในการพิจารณาว่าแอมเนสตี ้สเปนจะสามารถเข้ าร่วมในการ
รณรงค์และการกดดันกับองค์กรภาคี เพื่อต่อต้ านการแก้ ไขกฎหมายนี ้หรื อไม่และอย่างไร เป็ นกระบวนการที่ใช้ เวลา
อย่างมาก ต้ องมีการอภิปรายอย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับนโยบาย ซึง่ อาจมีการตีความว่าเป็ นการสนับสนุนการแก้ ไขกฎหมายนี ้
นอกจากนัน้ แอมเนสตี ้ไอร์ แลนด์อธิบายว่า “เหตุผลขันต
้ ่า” เหล่านี ้ไม่สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก

• ไม่ใช่ว่า ผู้หญิ งและเด็กผู้หญิ ง ทุกคนจะได้ รับการคุ้มครอง เนื่องจากนโยบายนีร้ ะบุ ถึงเงื่อนไขเฉพาะ เพื่อให้
สามารถทาแท้ งโดยชอบด้ วยกฎหมายและจัดให้ มีการเข้ าถึงบริ การทาแท้ งได้
• หมายถึงว่าบุคคลที่สามมีอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการทาแท้ ง และสามารถกาหนดเงื่อนไขในการ
ตัดสินใจเลือกของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้
3. มาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทาแท้ งได้ พฒ
ั นาขึ ้นนับแต่ปี 2550
จากเดิมที่มีข้อเรี ยกร้ องให้ ยกเว้ นการบังคับใช้ กฎหมายอาญาในบางกรณี ได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญไปสู่
การเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกการเอาผิดทางอาญาต่อการทาแท้ งโดยสิ ้นเชิง และให้ ประกันการเข้ าถึง การทาแท้ งที่ปลอดภัยอย่าง
กว้ า งขวาง การทบทวนครั ง้ นัน้ เน้ น ให้ เห็ น ว่า การยกเลิกอุป สรรคและการแก้ ไขกฎหมายเพื่ อ ประกัน ว่า ผู้ห ญิ ง และ
เด็กผู้หญิ งทุกคนเข้ าถึงอย่างเท่าเทียมต่อ การทาแท้ ง นับเป็ นประเด็นที่สาคัญเร่ งด่วนมากยิ่งขึ ้น ทังยั
้ งสอดคล้ องกับข้ อ
กังวลของหน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งถือว่าความเท่าเทียม การมีอานาจตัดสินใจด้ วยตนเอง และ
บูรณภาพทางร่างกายและจิตใจเป็ นปั จจัยสาคัญเช่นกัน นอกจากนัน้ ทางหน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญาแห่งสหประชาชาติยงั
มีข้อเสนอแนะต่อรัฐเกี่ยวกับพันธกรณีตามกฎหมายของพวกเขา ในบริ บทของการเข้ าถึงบริ การทาแท้ งที่ปลอดภัยของ
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ซึง่ ได้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มขึ ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
4. อายุครรภ์ขนั้ สูงสุดทีอ่ นุญาตให้ทาแท้งได้ – ใครเป็ นผู้ตดั สินใจ?
นโยบายด้ านการทาแท้ ง พ.ศ. 2550 ได้ กล่าวถึง “อายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ ” โดยถือเป็ นตัวอย่าง
การควบคุมการเข้ าถึงการทาแท้ งที่อาจถือว่า “ชอบด้ วยเหตุผล” อย่างไรก็ดี นโยบายนี ้ระบุวา่ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จะไม่เป็ นคนกาหนดว่า อายุครรภ์ ขนั ้ สูงสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ ควรเป็ นอย่างไร ถ้ าเช่นนันใครจะเป็
้
นคนตัดสินใจ?
จากการทบทวนนโยบายมีการระบุว่า “การคานวณอายุครรภ์เป็ นเพียงการคาดการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ การวัดอายุ
ครรภ์มกั ขึ ้นอยู่กบั อัตวินิจฉัย ” ด้ วยเหตุดงั กล่าว การกาหนดอายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ ง จึงมักกลายเป็ นการ
ปฏิบตั ิโดยพลการและเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ

กรณีทีเ่ กิ ดขึ้นจริ ง ยกตัวอย่างเช่น สิง่ ที่ควรพิจารณาเมื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้ องการทาแท้ ง และพัฒนาการ
ของการตังครรภ์
้
ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน การปฏิบตั ิต่อ ผู้หญิ งหรื อเด็กผู้หญิ งซึ่งมีอายุครรภ์เกินกว่า อายุครรภ์ ขนั ้
สูงสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ หนึง่ วัน แตกต่างจากผู้หญิงหรื อเด็กผู้หญิงซึง่ มีอายุครรภ์ก่อนอายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาต
ให้ ทาแท้ งได้ หนึ่งวัน ถือเป็ นการปฏิบตั ิที่อาจจะไม่เป็ นธรรม และอาจเป็ นอันตราย อายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทา
แท้ งได้ ยงั เป็ นเงื่อนไขที่เลือกปฏิบตั ิและไม่เท่าเทียม เนื่องจากอาจส่งผลให้ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงบางคนที่ต้องการหรื อ
จาเป็ นต้ องทาแท้ ง ถูกผลักให้ ออกจากกรอบกฎหมาย และถูกปฏิเสธการเข้ าถึงบริ การทาแท้ งที่ปลอดภัย

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ยงั อาจไม่พิจารณาทางเลือกทางการแพทย์และการรักษาโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้ป่วย และมีแนวโน้ ม พึ่งพาเงื่อนไขที่เป็ นอายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ จนมากเกินไป เมื่อคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ ้น
สาหรับบทบาทของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลในฐานะเป็ นองค์กรสิทธิมนุษยชน เราอาจเรี ยกร้ องให้ รัฐสร้ างให้
เกิดสภาพแวดล้ อมที่ผ้ หู ญิงและเด็กผู้หญิงได้ รับข้ อมูลและความสนับสนุนที่ต้องการ เพื่อให้ สามารถตัดสินใจได้ วา่ ควรยุติ
การตังครรภ์
้
อย่างไร และสามารถเข้ าถึงบริ การทาแท้ งที่ปลอดภัยได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มตังครรภ์
้
โดยเร็ วสุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ แม้ จะ
ยอมรั บว่า ผู้หญิ งและเด็กผู้หญิ ง บางคนอาจต้ องการการทาแท้ งในช่วงท้ ายของการตัง้ ครรภ์ และแม้ ว่ากฎหมายควร
อนุญาตให้ มีการพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
5. การสร้ างตราบาปให้ กบั การทาแท้ ง การสร้ างตราบาปให้ กบั ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ต้องการทาแท้ ง
พัฒนาการที่สาคัญอย่างหนึ่งนับแต่ปี 2550 คือความเข้ าใจที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน ผลกระทบของตรา
บาปและการเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากการทาแท้ ง การยุติตราบาปเนื่องจากการทาแท้ งจึงเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้าน
สิทธิ มนุษยชนของรัฐ ทังนี
้ ้โดยการแสดงจุดยืนว่า การทาแท้ งควรเป็ นสิ่ง ที่ถูกกฎหมาย ปลอดภัย และเข้ าถึงได้ สาหรับ
ผู้หญิ งและเด็กผู้หญิ ง ทุกคน และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจตังครรภ์
้
ได้ โดยถื อเป็ น สิทธิ มนุษยชนของพวกเขา การให้ เหตุผล
สนับสนุนการเข้ าถึงการทาแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายไม่ได้ หมายถึง “การสงเสริ มการทาแท้ ง” หากหมายถึงการยุติ
ตราบาปอันเนื่องมาจากการทาแท้ ง

ร่ างหลักการสาคัญ – นโยบายใหม่ ควรมีหน้ าตาอย่ างไร?
นโยบายด้ านการทาแท้ งฉบับปรับปรุ งใหม่ต้องสนับสนุนให้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล สามารถเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ ปัญหา และมีบทบาทในการป้องกันและกาจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลทุกคนที่อาจต้ องการ
เข้ าถึงบริ การทาแท้ ง และประกันให้ พวกเขาได้ เข้ าถึงสิทธิของตน
นโยบายนี ้ต้ องไม่ทาให้ ปัญหาซับซ้ อนขึ ้น โดยการกาหนดเนื ้อหาในกรอบแคบ ๆ และการสือ่ ความหมายในเชิงลบ
เกี่ยวกับการเข้ าถึงการทาแท้ ง ทังยั
้ งไม่ควรจากัดความสามารถขององค์กรในการแสดงจุดยืนร่วม และสนับสนุนการเข้ าถึง
การทาแท้ งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย
ต่อไปนี ้เป็ นเนื ้อหาของแนวปฏิบตั ิที่อาจนามาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายฉบับใหม่ได้
• การตัดสิ นใจ ผู้ตงครรภ์
ั้
ควรสามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ของตน ควรเป็ นเรื่ องที่พวกเขา
ตัดสินใจได้ ว่า ต้ องการให้ มีบคุ คลที่สามมาเกี่ยวข้ องหรื อไม่ บุคคลที่สามอาจมีบทบาทในบริ บทของการทาแท้ ง
แต่ไม่ควรมีบทบาทในการตัดสินว่า สามารถยุติการตังครรภ์
้
ได้ หรื อไม่ หรื อไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ตงครรภ์
ั้
• ข้อมูลและการสร้างความเข้มแข็ง การลดอันตรายยังไม่เพียงพอ หากยังควรสร้ างความเข้ มแข็งให้ บคุ คล เพื่อให้
สามารถตัดสินใจอย่างถูกต้ องเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง การป้องกันการตังครรภ์
้
ที่ไม่พงึ ประสงค์ เป็ นองค์ประกอบ

สาคัญของกรอบที่สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน ทังนี
้ ้เพื่อประกันว่าบุคคลทุกคนมีเสรี ภาพและศักยภาพที่จะมี
ชี วิตทางเพศที่ปลอดภัยและสมปรารถนา และสามารถจัดการกับชี วิตส่วนตัวและครอบครั ว ได้ บุคคลต้ อง
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและบริ การด้ านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์อย่างรอบด้ าน รวมทังการท
้
าแท้ งที่
ปลอดภัย วิธีการคุมกาเนิดสมัยใหม่ และการให้ ความรู้ ด้านเพศศึกษาอย่ างรอบด้ าน นอกจากนัน้ ควรสนับสนุน
ให้ ผ้ ตู งครรภ์
ั้
ได้ รับทราบทางเลือกและข้ อมูลอย่างรอบด้ านเกี่ยวกับบริ การสนับสนุนที่มีอยู่ ทังนี
้ ้เพื่อช่วยให้ พวก
เขาสามารถตัดสินใจได้ ดีสดุ เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ของตนเอง ที่สอดคล้ องกับสภาพการณ์ในชีวิตของตน
• อายุ เด็กและวัยรุ่ นควรเข้ าถึงข้ อมูลและบริ การเกี่ยวกับการทาแท้ ง สอดคล้ องกับศักยภาพที่เพิ่มขึ ้นของตน โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิด้วยเหตุผลด้ านอายุ วัยรุ่ นอาจต้ องการให้ พ่อแม่และ/หรื อผู้ปกครองให้ ความสนับสนุนพวก
เขาในการตัดสินใจเกี่ยวกับการตังครรภ์
้
ตอ่ ไปหรื อการยุติการตังครรภ์
้
โดยผู้หญิง อาจปรึ กษาหารื อกับครอบครัว
เพื่อนฝูงหรื อแฟน ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ  อย่างไรก็ดี การกาหนดเป็ นเงื่อนไขแบบเหมารวมให้ ต้อง
ขออนุญาตจากผู้ปกครอง ถือว่าไม่สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน
• ครอบคลุมทุกกลุ่ม นโยบายนี ้ควรนามาใช้ กบั บุคคลทุกกลุ่ม ซึ่งอาจตังครรภ์
้
ได้ ตลอดชีวิตของตน ทังนี
้ ้รวมถึง
cisgender ซึง่ ถือกาเนิดมาเป็ นเพศหญิง และมีอตั ลักษณ์ทางเพศเป็ นหญิง อินเตอร์ เซ็กซ์ ชายข้ ามเพศ และผู้ซึ่ง
ไม่จาแนกตัวเองว่าเป็ นชายหรื อหญิ ง และมีศักยภาพในการตัง้ ครรภ์ ได้ บุคคลบางกลุ่มมีแนวโน้ มจะได้ รั บ
ผลกระทบแตกต่างกันหรื อค่อนข้ างมาก รวมทังเด็
้ กผู้หญิง ผู้พิการ เลสเบี ้ยน ไบเซ็กชวล คนข้ ามเพศ และอินเตอร์
เซ็กซ์ บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้ องกับเพศสภาพ บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในชนบท คนยากจนที่มีรายได้ น้อย ชน
กลุม่ น้ อยด้ านเชื ้อชาติและชาติพนั ธุ์ เป็ นต้ น
• ระบบการดูแลสุขภาพ การทาแท้ งเป็ นองค์ประกอบที่จาเป็ นของบริ การดูแลทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ และ
ควรกาจัดอุปสรรคต่อการเข้ าถึงใด ๆ บริ การทาแท้ งควรถูกทาให้ เป็ นส่วนหนึ่งของบริ การสุขภาพทางเพศและ
อนามัยเจริ ญพันธุ์ที่รอบด้ าน โดยให้ มีอยู่ในทุกระดับของระบบสุขภาพ ผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพต้ องได้ รับการ
อบรมเพื่อสามารถให้ ข้อมูลและบริ การทาแท้ งที่ปลอดภัยกับผู้ที่ต้องการได้ นอกจากนัน้ รัฐยังจะต้ องแก้ ปัญหา
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่เลือกปฏิบตั ิและอคติเหมารวมทางสังคม ซึ่งส่งผลให้ เกิดตราบาปเนื่องจากการทา
แท้ ง รสนิยมทางเพศของวัยรุ่น การเป็ นพ่อแม่เลี ้ยงเดี่ยว และการตัดสินใจเลือกทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ใด
ๆ ซึง่ ถูกมองว่าไม่สอดคล้ องกับบรรทัดฐานทางสังคม
• กรณีของสิ ทธิ มนุษยชน เราอาจช่วยให้ บรรลุสทิ ธิมนุษยชนได้ อย่างเต็มที่ หากยึดตามกรอบคิดว่าการทาแท้ งเป็ น
สิ่งที่ถูกกฎหมาย และสามารถเข้ าถึงได้ โดยถื อเป็ นการให้ บริ การที่มี คุณภาพรู ปแบบหนึ่งตามคาร้ องขอของ
บุคคล โดยไม่คานึงถึงเหตุผลของพวกเขา โดยไม่มี อายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้ ตามกฎหมาย ไม่มี
เงื่อนไขให้ ต้องขออนุญาตจากบุคคลที่สาม ไม่มีเงื่อนไขให้ ต้องรอช่วงหนึ่งก่อนจะทาแท้ ง และไม่มีข้อจากัดใด ๆ
โดยมีการกาจัดอุปสรรคใด ๆ ที่ขดั ขวางการตัดสินใจด้ วยตนเองของบุคคล

• พันธกิ จ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลควรแสดงจุดยืนอย่างเข้ มแข็งมากสุด เพื่อเข้ าร่ วมกับองค์กรภาคีในการ
เผชิญหน้ ากับการเมืองของการสร้ างภาพอันชัว่ ร้ ายเพิ่มขึ ้น และเผชิญหน้ ากับฝ่ ายต่อต้ านสิทธิ กลุม่ ที่มีเป้าหมาย
ลดทอนสิทธิทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ข้ อมูลเพิ่มเติม
นโยบายและเอกสารอธิบายฉบับนี ้ เป็ นการพูดถึงและให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของการทาแท้ ง
ทังการท
้
าแท้ งเพื่อเลือกเพศของบุตร การอ้ างหลักมโนธรรมสานึกเพื่อปฏิเสธไม่ยอมทาแท้ ง อุปสรรคโดยทัว่ ไปต่อการทา
แท้ ง และอายุครรภ์ขนสู
ั ้ งสุดที่อนุญาตให้ ทาแท้ งได้
ในบริ บทของประเทศไทย การอ้ างหลักมโนธรรมสานึกเพื่อปฏิเสธไม่ยอมทาแท้ ง อาจรวมถึงการอ้ างเหตุผลทาง
ศาสนา (เช่น การทาแท้ งขัดแย้ งกับคุณค่าแบบพุทธศาสนาของไทย เนื่องจากพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักของประเทศ) ซึง่
นับเป็ นประเด็นการอภิปรายที่นา่ สนใจสาหรับเซคชัน่ ของเอไอในประเทศไทย
นโยบายนี ้เป็ นการชี ้แจงว่า แอมเนสตี ้ไม่ได้ แสดงจุดยืนว่าชีวิตเริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อใด เนื่องจากเป็ นประเด็นทางศีลธรรม
และจริ ยธรรมที่ผ้ ตู งครรภ์
ั้
แต่ละคนพึงเป็ นผู้ตดั สินใจเองโดยใช้ วิจารณญาณของตน สอดคล้ องกับ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ นโยบายนี ้รับรองการคุ้มครองตามกฎหมายต่อสิทธิมนุษยชน รวมทังสิ
้ ทธิที่จะมีชีวิต ซึง่ เริ่ มต้ นตังแต่
้ เกิด

