
WRITE FOR RIGHTS
เขียน เปลี�ยน โลก

ไม่ต้องมาบอกว่าเราเป�นใคร
อีเรน โรเตลา และ มารีอานา เซปูลเวดา ปารากวัย

เอกสารเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม: ความเท่าเทียมและ
                 การไม่เลือกปฏิบัติ



พลังจากปลายปากกา คนธรรมดาก็สร้าง
ความเปล่ียนแปลงได้

เขียน เปล่ียน โลก

แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย

ดรูายละเอียดการรณรงค์ เขียน เปลี�ยน โลก
แอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั�นแนล ประเทศไทย 

ได้ที� https://www.aith.or.th/

https://www.aith.or.th/


         สิทธมินษุยชนเป�นเสรภีาพขั�นพื�นฐานและสิทธิที�
คุ้มครองเรา เป�นสิทธขิองเราทกุคน
 
        สิทธมินษุยชนตั�งอยูบ่นหลักการของศกัดิ�ศรีความ
เป�นมนุษย ์ความเสมอภาค และการเคารพซึ�งกันและกัน
โดยไมคํ่านงึถึงอายุ สญัชาติ เพศ เชื�อชาติ ความเชื�อ และ
รสนิยมสว่นตัว  

         สิทธิมนุษยชนคือการได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และสามารถ
ตัดสินใจเกี�ยวกับชีวิตของตัวเองได้ 

         สิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานเป�นสิทธิสากล
เป�นสิทธิของทุกคน สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ
โอนให้แก่กัน และไม่มีใครสามารถพรากสิทธิ
ของพวกเราไปได้ สิทธิมนุษยชนเป�นสิ�งที�แบ่ง
แยกไม่ได้แต่ต้องพึ�งพากัน และสิทธิมนุษยชน
ทุกสิทธิล้วนมีความสําคัญเท่ากัน  

สิทธิมนุษยชน



สิทธิมนุษยชน
        นับตั�งแต่ความโหดร้ายที�เกิดขึ�นระหว่าง
สงครามโลกครั�งที�สอง สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศซึ�งเริ�มต้นด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วย     
สิทธิมนุษยชน ได้จัดทํากรอบการคุ้มครอง
สิทธิในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติที�ออกแบบเพื�อพัฒนาชีวิตของผู้คน
ทั�วโลก 

        สิทธิมนุษยชนจึงถือได้ว่าเป�นกฎหมายสําหรับ
รัฐบาล ซึ�งสร้างภาระผูกพันให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที�
ของรัฐในการเคารพ ปกป�อง และปฏิบัติตามสิทธิ
ของผู้ที�อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตน และรวมทั�งคน
จากต่างประเทศด้วย
        
         สิทธิมนุษยชนไม่ใช่สิ�งฟุ�มเฟ�อยที�เราจะได้รับ  
 ก็ต่อเมื�อมีป�จจัยพร้อม แต่เป�นสิ�งจําเป�นพื�นฐานที�
เราควรต้องมีโดยไม่ต้องรอป�จจัยใด 



        ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of
Human Rights - UDHR) ถูกรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติภาย
หลังสงครามโลกครั�งที�สอง เมื�อวันที� 10 ธันวาคม 2491 และได้ก่อให้เกิด
หลักการสาํคัญของระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทุกประเทศบนโลก
ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาผูกพันตามหลักการทั�วไปของสิทธิมนุษยชน
30 ข้อซึ�งระบุภายใต้เอกสารฉบับนี� 

        ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป�นคําประกาศสิทธิขั�นพื�นฐาน
ของมนุษย์ และยังเป�นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลทุกแห่งทั�วโลกว่า
พวกเขาจะปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคน
สิทธิมนุษยชนจึงได้กลายเป�นส่วนหนึ�งของกฎหมายระหว่างประเทศ 

ปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน
(UDHR) 



        นับตั�งแต่มีการนาํปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาใช้
กฎหมายและข้อตกลงที�มีผลผูกพันอื�น ๆ มากมายได้ถูกร่างขึ�นบนพื�น
ฐานของหลักการตาม UDHR ซึ�งกฎหมายและข้อตกลงเหล่านี�เป�น
รากฐานสาํหรับองค์กรต่างๆ เช่น แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล ที�เรียก
ร้องให้รัฐบาลละเว้นจากพฤติกรรมหรือการปฏิบัติที�เกิดขึ�นกับนัก
ปกป�องสิทธิเช่นในแคมเปญ เขียน เปลี�ยน โลก ของเรา

       
อ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

30 ข้อ คลิก หรือ Scan QR Code
หรือติดต่อขอรับหนังสือเดินทางเพื�อสิทธิมนุษยชนได้ที� :

activism.hre@amnesty.or.th

https://hre.amnesty.or.th/store/udhr/


สิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน)

สทิธใินการมชีวิีตรอด (ขอ้ 3)

สทิธใินศักดิ�ศรคีวามเป�นมนษุย ์ และความ
มั�นคงแหง่บุคคล

สทิธทีิ�จะได้รบัการเยียวยาอันมี
ประสทิธผิลจากศาล (ขอ้ 8)

สทิธใินการเป�นผูบ้รสิทุธิ�จนกว่าจะพสิจูน์
ได้ว่ามคีวามผดิตามกฎหมาย (ขอ้ 11)

สทิธใินเสรภีาพการแสดงออก (ข้อ 19)

สทิธใินเสรภีาพการชุมนมุโดยสงบ (ขอ้ 20)



กิจกรรม
ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

สทิธขิองคนขา้มเพศ 
อัตลักษณท์างเพศ
ความเท่าเทียมและสทิธใินการ
ไมถ่กูเลือกปฏิบติั

เรยีนรู.้..

สิทธิในอัตลักษณ์
เสรีภาพในการแสดงออก 



เข้าใจแนวคิดเรื�องการกีดกันและการเลือกปฏิบติั และผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นกับชวิีตของ
ผูค้น 
สาํรวจว่าการกีดกันบนพื�นฐานของสทิธิในอัตลักษณก่์อใหเ้กิดภัยคกุคามต่อการเติมเต็ม   
 สทิธอืิ�นๆ อยา่งไร 
ตระหนกัถึงบทบาทของรัฐบาลในการประกันสทิธิในอัตลักษณแ์ละการไมเ่ลือกปฏิบติั 
เรยีนรูเ้กี�ยวกับการรณรงค์เขยีน เปลี�ยน โลก ของแอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล และเขยีน
จดหมายใหก้ารสนบัสนนุและสง่กําลังใจใหเ้หน็ว่าคณุอยูเ่คียงขา้ง อีเรน และ มารอีานา

สิ�งที�ผูเ้ขา้รว่มจะได้จากกิจกรรมนี� : 

กิจกรรม
ความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ



Amnesty Academy คอรส์เรยีนรูส้ทิธิมนุษยชนออนไลน์
The Right to Protest หรือสิทธิในการชุมนุมประท้วง (ภาษาอังกฤษ) คลิก หรือ Scan QR Code

เคร่ืองมือการเรียนรู้ออนไลน์

ดูวิดีโอ คณุรูอ้ะไรเกี�ยวกับสทิธิในการชุมนุมประท้วงบา้ง?
คลิก หรือ Scan QR Code

เอกสารสรุป “ปกป�องการชุมนุม!: เหตใุดเราจึงต้องรกัษาสทิธิในเสรภีาพการชุมนุม”
สามารถอ่านได้จากที�นี� หรอื Scan QR Code

https://academy.amnesty.org/learn/course/external/view/elearning/201/the-right-to-protest
https://www.youtube.com/watch?v=afLSvzJ_CYA
https://www.amnesty.or.th/files/1016/6691/6638/Protect-the-Protest-Final-Web_Thai.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/ACT30/5856/2022/en


ขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มออกเป�นสองกลุ่มตามลักษณะเด่นทั�วไป เช่น ผมสั�นกับผมยาว
ชื�อที�ขึ�นต้นด้วยอักษร A ถึง M กับชื�อที�ขึ�นต้นด้วย N ถึง Z ผู้สวมรองเท้าสีดํากับผู้ที�สวม
รองเท้าสีอื�นๆ เป�นต้น 

กิจกรรม: ให้ฉันมีส่วนร่วม!

เมื�อแบ่งเสร็จแล้ว ให้รางวัลแก่กลุ่มหนึ�งมากกว่าอีกกลุ่มหนึ�ง (รับขนม ของต่างๆ) ขณะที�
อีกกลุ่ม หันหน้าเข้าหากําแพง หลับตา และยืนเฉยๆ 

1

2



มันยุติธรรมหรือไม่ที�บางคนสามารถมีส่วนร่วมได้ แต่บางคนมีส่วนร่วมไม่ได้? 
รู้สึกอย่างไรกับการที�มีคนถูกกีดกัน เพราะสิ�งที�เขาเป�น หรือเพราะการแสดงอัตลักษณ์
ของพวกเขา? 
รู้สึกอย่างไรกับการที�อีกกลุ่มหนึ�งกําลังเพลิดเพลินไปกับบางสิ�งบางอย่าง ในขณะที�อีก
กลุ่มถูกกีดกันอย่างเห็นได้ชัด? 
คุณคิดว่ามีกลุ่มหรือบุคคลเฉพาะในสังคมของคุณที�มีแนวโน้มที�ถูกกีดกันจากการเข้า
ร่วมในลักษณะเดียวกันนี�หรือไม่? 

ถามผู้เข้าร่วม

3

กิจกรรม: ให้ฉันมีส่วนร่วม!

จบกิจกรรมโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน  หากมี
เวลา ให้ถามว่าผู้เข้าร่วมว่าตอนนี�รู้สึกอย่างไร อะไรที�แตกต่าง ?  4



        อีเรน และ มารีอานา ต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระและทําในสิ�งที�พวกเขารัก
ไม่ว่าจะเป�นการเล่นวอลเลย์บอล เต้นราํ และไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ แต่ใน
ฐานะที�เป�นผู้หญิงข้ามเพศ อีเรนและมารีอานา ต้องต่อสู่กับการปกป�องตัวเอง
จากการถูกเลือกปฏิบัติ พวกเธอถูกรังแก ทําร้ายร่างกาย และถูกขัดขวางไม่ให้
ส่งเสียง หรือพูดถึงป�ญหา และอุปสรรคที�พวกเธอกําลังเผชิญในชีวิตประจําวัน

        คนข้ามเพศในปารากวัยไม่สามารถเปลี�ยนชื�อหรือมีเอกสารระบุตัวตนตาม
กฎหมายที�ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ ทั�งนี�รวมถึงการเลือกปฏิบัติอื�น ๆ ด้วย ซึ�ง
หมายความว่านักเรียนที�เป�นคนข้ามเพศไม่สามารถรับใบรับรองจากโรงเรียน
โดยใช้ชื�อที�ตนเลือกได้ ส่งผลต่อการหางานทํา 

     ความไม่เท่าเทียมนี�กระตุ้นให้อีเรนและมารีอานา เริ�มต้นการเป�นนักกิจกรรม
ที�เคลื�อนไหวเพื�อเรียกร้องการเปลี�ยนแปลง 

เร่ืองราวของ อีเรน โรเตลา และ มารีอานา เซปูลเวดา



เร่ืองราวของ อีเรน โรเตลา และ มารีอานา เซปูลเวดา

  แต่ไม่ใช่เรื�องง่ายเลยสาํหรับคนข้ามเพศในประเทศ
ปารากวัยที�จะออกมาเคลื�อนไหว เพราะปารากวัยเป�น
ประเทศอนุรักษ์นิยม ซึ�งปฏิบัติต่อคนข้ามเพศและกลุ่มผู้ที�มี
ความหลากหลายทางเพศอย่างไม่เป�นธรรมและเป�นวงกว้าง
รัฐพยายามทําให้พวกเขากลายเป�นกลุ่มคนที�ไม่มีตัวตนใน
สังคม ด้วยเหตุนี� การชุมนุมประท้วงที�เกิดขึ�นโดยคนข้ามเพศ
จึงมักถูกห้าม และในบางกรณีก็มีการโจมตีกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย

        อีเรนและมารีอานาต่อสู้มานานหลายป�เพื�อเปลี�ยนชื�อ
ตามกฎหมาย หากพวกเธอสามารถครอบครองเอกสารที�ตรง
กับตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเธอได้ แสดงว่ารัฐ
เริ�มรับรู้การมีอยู่ของพวกเธอในฐานะผู้หญิงข้ามเพศ 

การประท้วงนอกศาลฎีกาของปารากวัยเพื�อ
รับรองอัตลักษณ์ของคนข้ามเพศ 



“ฉันเกิดมาบนโลกนี�เพื�อแสดงให้เห็นว่าฉันเป�นใคร 
ไม่ใช่ให้คนอื�นมาบอกว่าฉันเป�นใคร” - อีเรน โรเตลา

อีเรน โรตาลา

มารีอานา เซปูลเดวา

ดูวิดีโอได้โดยสแกน QR Code หรือ คลิก

https://www.youtube.com/watch?v=255cayXI18A


เรื�องราวของพวกเขาสัมพันธ์กับกิจกรรมที�คุณเคยทํา
เกี�ยวกับการกีดกันและการมีส่วนร่วมอย่างไร?  

คุณคิดว่า อีเรน และ มารีอานา รู้สึกอย่างไรเมื�อรู้ว่าพวก
เขาถูกเลือกปฏิบัติ?

เราทุกคนมี 'สิทธิในอัตลักษณ์' ซึ�งสัมพันธ์กับเรื�องราว
ของ อีเรน และ มารีอานา อย่างไร? 

อ่านเรื�องราวของ อีเรน และ มารีอานา เอกสารข้อมูลพื�น
ฐานเกี�ยวกับอัตลักษณ์และสิทธิ และคนข้ามเพศ 

   

 

กิจกรรม



มีกรณีไหนบางที�คุณต้องแสดงอัตลักษณ์ทางกฎหมาย?

เหตุการณ์ที�สาํคัญหรือโอกาสในชีวิตที�ต้องการตรวจ
สอบตัวตนของคุณนั�นมีอะไรบ้าง?

 

กิจกรรม



เข้าโรงเรียน
รับปริญญา
ไปพบแพทย์
เป�ดบัญชีธนาคาร
ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั�ง
เซ็นสัญญาจ้างงาน
เดินทางไปต่างประเทศ
ขอใบอนุญาตขับขี�
เช่าหรือซื�ออพาร์ทเมนต์หรือบ้าน

ชวนพูดคุย ถ้าเราไม่สามารถทําสิ�งเหล่านี�ได้ เพียงเพราะอัตลักษณ์
ทางกฎหมายไม่ตรงกับอัตลักษณ์ที�แท้จริง

กิจกรรม



การไม่มีสิทธิในอัตลักษณ์จะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไร?  

ทําไมการที� อีเรน และ มารีอานา สามารถที�จะเปลี�ยนชื�อตาม
กฎหมายของพวกเขาได้นั�นจึงสาํคัญ?   

รัฐบาลควรทําอย่างไร? พวกเขาสามารถทําให้เกิดข้อแตกต่าง
อะไรได้บ้างสาํหรับผู้หญิงข้ามเพศอย่าง อีเรน และ มารีอานา? 

กิจกรรม



ข้อมูลพ้ืนฐาน

เพศสรรีะ (Sex)
เพศที�กําหนดโดยชีววิทยา

เพศสภาพ (Gender)
ความแตกต่างในบทบาทและความสัมพันธ์
ทางสังคม

อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity)
ประสบการณ์เฉพาะตัวบุคคลในการแสดงความ
รู้สึกนึกคิดซึ�งสัมพันธ์กับสิ�งประกอบสร้างทางสังคม
ของความเป�นชายหรือความเป�นหญิง (เพศสภาพ) 

บุคคลหนึ�งอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศชายหรือเพศ
หญิงซึ�งอาจตรงข้ามกับเพศทางสรีรวิทยา



สิทธิในอัตลักษณ์

        พวกเราทั�งหมดมีสิทธิในอัตลักษณ์ตั�งแต่เราเกิด
อัตลักษณ์หรือตัวตนเบื�องต้นที�สุดของเรา เช่น ชื�อ, วัน
เดือนป�เกิด, เพศ, และสัญชาติ ซึ�งทุกอย่างถูกบันทึก
ไว้ในสูติบัตร, หนังสือเดินทาง และในสาํมะโนครัว 

       ด้วยตัวตนที�จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  
 เราจึงกลายเป�นพลเมืองของสังคมที�สามารถใช้
บริการทางสังคมที�จําเป�น เช่น การดูแลสุขภาพ, การ
ศึกษา และการคุ้มครองทางกฎหมายได้อย่างเต็มที� 

     

       
      หากเราไม่สามารถระบุตัวตน หรอือัตลักษณ์
ของเราไม่ได้รบัการรบัรอง เราจะถูกรัฐบาล
ละเลยและไม่สามารถเข้าถึงบริการพื�นฐานที�
ทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
    หากไม่มีเอกสารระบุตัวตนที�ถูกต้อง เราจะไม่
ถือว่าเป�น "บุคคลตามกฎหมาย"



        บุคคลข้ามเพศ (Transgender) คือ บุคคลที�มีอัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออก
ทางเพศที�แตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมที�เกี�ยวข้องกับเพศทางชีววิทยาที�พวกเขาเป�น
ตั�งแต่เกิด โดยบางคนอาจเลือกที�จะปรับเปลี�ยนเพศทางชีววิทยาให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศ
ของตน ไม่ว่าจะทําโดยกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศหรือบาํบัดทางฮอร์โมน และบางคนก็อาจจะ
ไม่ทํา คํานี�สามารถรวมถึงอัตลักษณ์อื�นๆ ที�หลากหลาย เช่น เพศที�สาม ตลอดจนบุคคลที�ระบุ
เพศมากกว่าหนึ�งเพศหรือไม่มีเพศเลย คําว่าบุคคลข้ามเพศมักถูกย่อว่า "ทรานส์" 

บุคคลข้ามเพศและอัตลักษณ์ของพวกเขา 



    บุคคลข้ามเพศที�ต้องการเปลี�ยนเพศสภาพตาม
กฎหมายเพื�อให้ตรงกับเพศที�พวกเขานิยามตัวเอง
หรือที�พวกเขาแสดงออก มักประสบกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที�หลากหลาย             
 
     รัฐบาลหลายแห่งยังคงยึดการรับรองเพศสภาพ
ตามกฎหมายในระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ
บนบรรทัดฐานของความเป�นชายและความเป�นหญิง
และความคาดหวังทางสังคมแบบดั�งเดิมเกี�ยวกับ 
 ความหมายของการเป�น 'หญิง' หรือ 'ชาย' สิ�งเหล่านี�
ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการกีดกันบุคคลข้าม
เพศ เมื�อไม่สนับสนุนหรือเคารพสิทธิในอัตลักษณ์
อคติและการกดขี�จะขยายและรุนแรงมากยิ�งขึ�น

บุคคลข้ามเพศและอัตลักษณ์ของพวกเขา 

       บุคคลข้ามเพศประสบพบว่าอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
แนวทางที�พวกเขารู้สึก, แสดงออก, แต่งกายและการ
ประพฤติตนที�แตกต่างจากเพศที�ถูกระบุตั�งแต่เกิด ซึ�งใน
บริบทนี�เราสามารถเข้าใจได้ว่าทําไมบุคคลข้ามเพศถึง
ต้องการที�จะเปลี�ยนตัวตนทางกฎหมายของพวกเค้า
เพราะจากสิ�งที�พวกเขาแต่ละคนประสบ เอกสารที�พวก
เขาได้รับการตั�งชื�อนั�นไม่ได้แสดงถึงอัตลักษณ์ทางเพศที�
พวกเขาเป�น 



        ตั�งแต่การการตั�งฉายาในเชิงลบ (name-calling) และการกลั�นแกล้ง ไปจนถึงการถูก
ปฏิเสธการจ้างงานหรือการรักษาพยาบาลที�เหมาะสม ขอบเขตการปฏิบัติไม่เท่าเทียมที�กลุ่ม
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) เผชิญอยู่นั�นกว้างขวางและสร้างความเสียหายมาก
ซึ�งอาจเป�นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน บางครั�งกลุ่มคน LGBTI ก็ถูกคุกคามตามท้องถนน    
 ถูกทุบตีและถึงกับถูกฆ่าเพียงเพราะสิ�งที�เขาเป�น โดยความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศทําให้มี     
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อยถึง 375 คนจากทั�วโลกในป� 2564 ซึ�ง 70% ของการฆาตกรรมเหล่านี�  
 เกิดขึ�นในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

บุคคลข้ามเพศและอัตลักษณ์ของพวกเขา 



สิทธิของบุคคลข้ามเพศในปารากวัย

สิทธิในที�อยู่อาศัย 

สิทธิในการจ้างงาน

สิทธิในสุขภาพ

สิทธิในการศึกษา

        ในกรณีของประเทศปารากวัย การขาดการ
รับรองทางกฎหมายเกี�ยวกับตัวตนของบุคคลข้าม
เพศนาํไปสู่การละเมิดสิทธิขั�นพื�นฐานและก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติอื�น ๆ ยิ�งขึ�น ซึ�งนั�นเป�นการป�ดปาก
ไม่ให้พวกเขาส่งเสียงและบ่อนทําลายการมีส่วนร่วม
ในด้านอื�น ๆ ของชีวิต เช่น

 สิทธิในชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว

สิทธิที�จะเป�นบุคคลตามกฎหมาย

สิทธิที�จะเป�นอิสระจากการปฏิบัติที�โหดร้าย   

 ไร้มนุษยธรรมและย�ายีศักดิ�ศรีโดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัติบนพื�นฐานของอัตลักษณ์และ

การแสดงออกทางเพศ

       การเข้าถึงและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มที�ในชีวิตของบุคคลอาจถูกทําลาย ซึ�งสิทธิอื�น ๆ
ก็อาจถูกละเมิดได้เช่นกัน : 



มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคุ้มครองสิทธิของทุกคนในการแสดงออกอย่างเสรี
ทุกคนควรจะสามารถแสดงความภาคภูมิใจในสิ�งที�พวกเขาเป�น

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
LGBTI

        ในหลายประเทศแถวละตินอเมริกาอายุขัยของผู้หญิงข้ามเพศอยู่ในช่วง 33 ถึง 38 ป� ส่วน
ใหญ่เป�นเพราะความรุนแรงที�พวกเธอเผชิญ ซึ�งในหลายๆเหตุการณ์ส่งผลให้เสียชีวิต เพราะ
ฉะนั�นการยุติความเกลียดชังต่อบุคคลข้ามเพศจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ การเลือกปฏิบัติต่อ
คน LGBTI ทําให้พวกเขามีความเสี�ยงที�จะเกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจมากขึ�น ทุกคนมี
สิทธิในอัตลักษณ์และการใช้ชีวิตอย่างอิสระและปลอดภัย ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 



รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation) : คนที�คุณสนใจสร้างความสัมพันธ์ด้วย 
อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) : วิธีที�คุณนิยามตัวเองโดยไม่คํานึงถึงเพศกําเนิดหรือเพศ
ทางชีววิทยาของคุณ
การแสดงออกทางเพศ (Gender Expression) : วิธีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของคุณผ่าน
เสื�อผ้า ผม หรือการแต่งหน้า 
ลักษณะทางเพศของคุณ (Sex Characteristics) : เช่น อวัยวะเพศ โครโมโซม อวัยวะสืบพันธุ์
หรือระดับฮอร์โมน

        ในหลายประเทศ การเป�นเลสเบี�ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, บุคคลข้ามเพศหรือทรานส์เจนเดอร์, อิน
เทอร์เซ็กส์, เควียร์ หรือความหลากหลายอื�นๆ นาํมาสู่การดํารงชีวิตที�มีการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจํา
วัน โดยการเลือกปฏิบัตินี�อาจขึ�นอยู่กับ:

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
LGBTI



       ผู้ที�ไม่ได้เป�น LGBTI ก็สามารถเป�นพันธมิตรได้ด้วย
การเข้าใจสภาพความเป�นจริง และเห็นอกเห็นใจต่อ
ความท้าทายต่าง ๆ ที�ชาว LGBTI ต้องเผชิญอยู่                   
     นอกจากนี�ยังสามารถช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีขจัด
ข้อจํากัดทั�งหลายที�เป�นการเหมารวมทางเพศ ซึ�งการ
เหมารวมเหล่านี�จํากัดแนวทางที�ชาว LGBTI จะถูกมอง
โดยกําหนดและจํากัดว่าบุคคลจะถูกคาดหวังในการใช้
ชีวิตของเขาอย่างไร การขจัดทัศนคติเหมารวมเหล่านี�
ทําให้ทุกคนมีอิสระที�จะบรรลุศักยภาพสูงสุด โดยไม่มี
ข้อจํากัดทางสังคมที�เลือกปฏิบัติ 

สิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
LGBTI

        
        ชาว LGBTI โดยเฉพาะอย่างยิ�งคนข้ามเพศ  
 และคนที�ไม่เป�นไปตามเพศสภาพ มักประสบกับการ
กีดกันทางเศรษฐกิจและสังคม การต่อสู้เพื�อการตรา
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบที�
ครอบคลุมผู้คนมากขึ�นโดยไม่คํานึงถึงรสนิยมทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ จะช่วยให้คน LGBTI เข้าถึง
สิทธิมนุษยชนได้ เช่น สิทธิในสุขภาพ, การศึกษา, ที�
อยู่อาศัย และการจ้างงาน 
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ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

แนะนาํตัว
บอกพวกเขาว่าอะไรที�ทําให้คุณตกใจกับกรณขีอง อีเรน โรเต
ลา และ มารีอานา เซปูลเวดา
บอกพวกเขาว่าทําไมการที�รัฐบาลเคารพสิทธิของบุคคลข้าม
เพศจึงสาํคัญ
ใหร้บัรองอัตลักษณข์องบุคคลข้ามเพศอยา่งถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื�อใหพ้วกเขาสามารถใช้สิทธิในเสรีภาพในการ
แสดงออก การสมาคม และการชุมนุมประท้วงภายใต้       อัต
ลักษณข์องตนเอง

เขยีนจดหมายถึงเจ้าหน้าที�รฐัของปารากวัย     
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ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

รว่มสง่กําลังใจให ้อเีรน และ มารอีานา
        ยนืหยดัเคียงข้างอีเรนและมารีอานา ด้วยการสง่ข้อความ      
 ที�แสดงถึงมติรภาพและความหวังถึงพวกเขา เพื�อชว่ยให้พวกเขามี
ความเขม้แขง็ในการต่อสู้และเคลื�อนไหวต่อไป

ที�อยู:่
Amnesty International Paraguay 
Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y 
Cruz del Chaco 
Asunción 
Paraguay



เกี�ยวกับแอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั�นแนล

แอมเนสตี� อินเตอร์เนชั�นแนล เป�นขบวนการระดับโลกที�มีผู้ร่วมรณรงค์กว่า 10 ล้านคนที�ต่อสู้เพื�อความยุติธรรม
เรารณรงค์ให้เกิดโลกที�ทุกคนเข้าถึงสิทธิมนุษยชนได้

เราสืบสวนและเผยแพร่ความจริงเมื�อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรารณรงค์ทั�งกับรัฐบาลและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เช่น บริษัท เพื�อเรียกร้องให้พวกเขารักษาสัญญาว่าจะเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ผ่านเรื�องราวอันทรงพลังของบุคคลที�เราทํางานด้วย เราเชิญชวนผู้สนับสนุนหลายล้านคนทั�วโลกเพื�อรณรงค์ให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงและเพื�อปกป�องนักกิจกรรม เราสนับสนุนให้บุคคลเรียนรู้และเข้าถึงสิทธิผ่านการศึกษา
และการจัดอบรม

งานของเราปกป�องและส่งเสริมคนทั�วโลก ทั�งประเด็นเรื�องการยุติการใช้โทษประหารชีวิต ทั�งประเด็นเรื�องสิทธิ
ทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ การชุมนุมเพื�อเรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติ ทั�งการปกป�องสิทธิผู้ลี�ภัยและ
บุคคลข้ามชาติ เราช่วยสนับสนุนให้ผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เปลี�ยนแปลงกฎหมายที�จํากัด
สิทธิ และเรียกร้องให้ปล่อยตัวบุคคลผู้ถูกคุมขังเพียงเพราะใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก เราเป�นกระบอก
เสียงให้แก่บุคคลที�เสรีภาพและศักดิ�ศรีของพวกเขาเผชิญกับอันตราย


