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WRITE FOR RIGHTS
เขียน เปลี�ยน โลก

เอกสารเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
กิจกรรม:  การควบคุมการชุมนุมประท้วง



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/


การควบคุมการสลายการชุมนุมประท้วง

การบงัคับใชก้ฎหมาย
การใชกํ้าลังเกินกว่าเหตแุละการใช้
อาวุธในการสลายผูชุ้มนมุประท้วง
การควบคมุการชุมนมุประท้วง

เรยีนรู.้..

กิจกรรม



การควบคุมการสลายการชุมนุมประท้วง

เข้าใจบทบาทของเจ้าหนา้ที�ตํารวจในการชุมนมุประท้วงและเชื�อมโยงกับชวิีตของพวกเขา
รูส้กึเหน็อกเหน็ใจผูที้�ถกูเจ้าหนา้ที�ตํารวจละเมดิสทิธแิละไมไ่ด้รับความยุติธรรม 
เรยีนรูเ้กี�ยวกับกิจกรรมเขยีน เปลี�ยน โลก ของแอมเนสตี� อินเตอรเ์นชั�นแนล
เขียนจดหมายไปยงัหนว่ยงานรฐัเพื�อเรยีกรอ้งความยุติธรรมและความรบัผดิชอบ            
 ต่อเหตกุารณก์ารสงัหาร ซเีนบ็ เรอดวนย ์ และแสดงใหค้รอบครัวของเธอเหน็ว่าคณุอยู่
เคียงขา้งพวกเขา  

สิ�งที�ผูเ้ขา้รว่มจะได้จากกิจกรรมนี� : 

กิจกรรม



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


บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ทําไมเราถึงมกํีาลังตํารวจ?
บทบาทหนา้ที�ของเจ้าหนา้ที�
ตํารวจมอีะไรบา้ง?

คําถาม



บทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

ประกันว่าทกุคนจะปฏิบติัตามกฎหมาย 
       (บงัคับใชก้ฎหมาย)

ปกป�องประชาชน ทรัพย์สินของประชาชน และ
ดูแลความเป�นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณะ

ตรวจสอบ สืบสวนคดี อาชญากรรมต่าง ๆ  และ
จับกุมผู้กระทําความผิด



        ในเดือนธันวาคม 2561 ซีเน็บ เรอดวนย์ หญิงวัย 80 ป� กําลังเตรียมอาหาร
เย็นและพูดคุยกับลูกสาวทางโทรศัพท์ในอพาร์ทเมนต์ชั�นสี�ของเธอในเมือ
งมาร์กเซย     ประเทศฝรั�งเศส 

        ที�ถนนด้านล่าง เจ้าหน้าที�ตํารวจกําลังใช้แก๊สน�าตาสลายผู้คนที�กําลังชุมนุม
ประท้วงเกี�ยวกับสภาพความเป�นอยู่ที�ย�าแย่ ในขณะที�ซีเน็บเดินไปป�ดหน้าต่าง
เจ้าหน้าที�ตํารวจนายหนึ�งได้เล็งเครื�องยิงระเบิดแก๊สน�าตามายังจุดที�เธอยืนอยู่
และทําการยิง เธอถูกยิงที�ใบหน้าด้วยระเบิดแก๊สน�าตา

        ซีเน็บถูกนาํตัวส่งโรงพยาบาลด้วยบาดแผลที�รุนแรงและมีเลือดออกบน
ใบหน้า เธอหายใจไม่ออกเพราะกระดูกขากรรไกรหักและเพดานปากได้รับ
ความเสียหาย เธอหัวใจหยุดเต้นขณะดมยาสลบและเสียชีวิตในที�สุด

        ผ่านมาสี�ป� การสอบสวนยังคงดําเนินอยู่ และไม่มีเจ้าหน้าที�คนใด
ถูกพักงานหรือถูกตั�งข้อกล่าวหาจากการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของเธอ 

เร่ืองราวของ ซีเน็บ เรอดวนย์

ดูวิดีโอได้โดยสแกน QR Code หรือ คลิก

https://www.youtube.com/watch?v=dj21TjI3iqQ


การประท้วงในวันที� 1 ธันวาคม 2561 ในเมืองมาร์กเซย
ประเทศฝรั�งเศส

รอยไหม้จากระเบิดแก๊สน�าตาบนพื�นห้องอพาร์ทเมนต์
ของซีเน็บ

“เจ้าหน้าที�ตํารวจเล็งมาที�ฉัน ฉันเห็นเขา” 
- ซ ีเน็บพยามที�จะบอกมิวเฟต ลูกสาวของเธอ ผ่านทางโทรศัพท์หลังถูกยิงด้วยระเบิดแก๊สน�าตา



ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี�ขึ�น?  

อะไรคือสิ�งที�เจ้าหน้าที�ตํารวจควรทําและไม่ควรทํา?   

หน่วยงานรัฐที�เกี�ยวข้องควรทําอย่างไรเพื�อสร้าง
ความมั�นใจว่าความผิดในการสังหารซีเน็บ เรอดวนย์
นั�นได้รับการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ต้อง
สงสัยทั�งหมดต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี�รวมทั�ง
ถูกนาํตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม? 

เราจะช่วยครอบครัวของซีเน็บให้ได้รับความ
ยุติธรรมอย่างไรได้บ้าง?

คําถาม



        ในช่วงไม่กี�ป�ที�ผ่านมาเกิดการชุมนุมประท้วงครั�งใหญ่
ในประเทศฝรั�งเศส โดยผู้คนออกไปที�ถนนและเรียกร้อง
เกี�ยวกับความทุกข์ร้อนต่างๆ มากมาย รวมถึงการเรียกร้อง
ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ

        การเคลื�อนไหวของขบวนการเสื�อกั�กเหลือง (gillets
jaunes ในภาษาฝรั�งเศส) ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถึง 2563 
 คัดค้านการขึ�นราคาน�ามันในตอนแรก และหลังจากนั�นได้มี
การขยายข้อเรียกร้อง และส่งผลให้คนนับล้านเรียกร้องเกี�ยว
กับความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั�งชุมนุม
ประท้วงต่อต้านรัฐบาลที�เฉยเมยต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
และการปฏิรูปเงินบาํนาญ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม



        เจ้าหนา้ที�ตํารวจได้รบัอนญุาตใหป้ฏิบติัในสิ�งที�ประชาชนทั�วไปไมส่ามารถปฏิบัติได้
เชน่ ใชกํ้าลังในการเขา้จับกมุผูอื้�น จับคนเขา้สถานคมุขงั หรอืพกพาอาวุธ เป�นต้น เจ้าหนา้ที�
ตํารวจได้รบัอํานาจ เพื�อที�พวกเขาจะสามารถรบัผดิชอบหนา้ที�ในการปกป�องประชาชน และ
ดแูลสาธารณะได้

        อํานาจและความรับผดิชอบเป�นสิ�งที�จะอยูค่วบคู่กันเสมอ ตํารวจได้รบัการอนมุติัให้ใช้
กําลังต่อบุคคลอื�นได้ แต่จะต้องเป�นไปตามกฎหมายและหลักสทิธมินษุยชน 

การใช้กําลังและสิทธิมนุษยชน



จะใชกํ้าลังได้ก็ต่อเมื�อมคีวามจําเป�น (Necessary) เท่านั�น ต้องใชค้วามรุนแรงใน
ระดับที�นอ้ยที�สดุที�สามารถทําได้ในการบรรลเุป�าประสงค์ทางกฎหมาย

ระดับความรุนแรงของการใชกํ้าลังจะต้อง ได้สดัสว่น (Proportionate) กับความ
เสี�ยงหรอือันตรายที�เกิดขึ�น (เชน่ หากจะไปยิงใครเพยีงเพราะความผดิฐานทิ�ง
ขยะในที�ที�ไมส่มควร ก็คงไมเ่หมาะสม)

การใช้กําลังและสิทธิมนุษยชน



หากการใชกํ้าลังของเจ้าหนา้ที�ตํารวจก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืถึงแก่ชวิีต จะ
ต้องมกีารตรวจสอบ และสอบสวน ตํารวจผู้ต้องสงสยัและผู้ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด
โดยละเอียด อยา่งเป�นอิสระและเป�นกลางโดยทันที  การสอบสวนนี�รวมไปถึง
สายบงัคับบญัชาด้วย

เจ้าหนา้ที�ตํารวจต้องรบัผดิชอบ หากเกิดการใชอํ้านาจโดยมชิอบด้วยกฎหมาย
และต้องรบัโทษตามกฎหมาย

ผูบ้งัคับใชก้ฎหมายต้องระบุหลักการดําเนนิงานใหช้ดัเจน ว่าเจ้าหนา้ที�ตํารวจ
สามารถปฏิบติัอยา่งไรได้บา้งในสถานการณที์�ต้องเผชญิ รวมถึงขอบเขต
อํานาจในการตัดสนิใจด้วยว่าการใชกํ้าลังในกรณใีดบา้งจึงจะเหมาะสม

การใช้กําลังและสิทธิมนุษยชน



        รฐัมหีนา้ที�สรา้งความมั�นใจและประกันว่า ประชาชน
ทกุคนมสีทิธใินเสรภีาพการชุมนมุโดยสงบ ซึ�งรวมไปถึง 
 การชุมนมุประท้วงต่าง ๆ โดยมหีลักปฏิบติัตามมาตรฐาน
สากลที�ชดัเจนสาํหรบัเจ้าหนา้ที�ตํารวจว่าสามารถปฏิบติั
หนา้ที�อยา่งไรได้บา้งในสถานการณก์ารชุมนมุประท้วง

การควบคุมการชุมนุมประท้วง

         บทบาทหน้าของเจ้าหน้าที�ตํารวจคือ การดูแลความ
สงบเรียบร้อยในการชุมนุม



หากสถานการณม์คีวามตึงเครยีดมากขึ�น เจ้าหน้าที�ตํารวจมหีนา้ที�บรรเทาความรุนแรง
ของสถานการณ์

การที�ผูชุ้มนมุเพยีงบางคนใชค้วามรุนแรง ไมไ่ด้ทําใหก้ารชุมนมุโดยสงบที�เกิดขึ�นเปลี�ยน
เป�นการชุมนมุที�มกีารใชค้วามรุนแรง เจ้าหนา้ที�ตํารวจมหีน้าที�ดแูลผูเ้ขา้รว่มการชุมนมุ
คนอื�น ๆ ที�ยงัชุมนมุโดยสงบใหส้ามารถดําเนนิกิจกรรมต่อไปได้อยา่งปลอดภัย

ความรุนแรงที�เกิดขึ�นโดยคนกลุ่มนอ้ยไมส่ามารถเป�นขอ้อ้างใหใ้ชกํ้าลังโดยไมเ่ฉพาะ
เจาะจงได้

การควบคุมการชุมนุมประท้วง



หากไมส่ามารถหลกีเลี�ยงการใชกํ้าลังได้ อาจเพราะจะมผีลต่อความปลอดภัยของบุคคล
อื�น ๆ เจ้าหนา้ที�ตํารวจต้องใชกํ้าลังที�รุนแรงนอ้ยที�สดุและเท่าที�จําเป�น

การสลายการชุมนุมเป�นทางเลือกสดุท้ายที�ควรกระทํา และจะทําได้ก็ต่อเมื�อยนืยนัได้แล้ว
ว่ามาตรการอื�น ๆ ไมส่ามารถรบัมอืกับสถานการณไ์ด้

หา้มใชอ้าวุธป�นในการสลายการชุมนมุโดยเด็ดขาด

การควบคุมการชุมนุมประท้วง



แก๊สน�าตาและป�นฉดีน�าแรงดันสงู สามารถใชไ้ด้เฉพาะในกรณทีี�ฝงูชนสามารถกระจาย
ตัวออกจากพื�นที�ได้อยา่งปลอดภัยเท่านั�น และต้องใชเ้ฉพาะในกรณีที�เกิดความรุนแรงขึ�น
อยา่งกระจัดกระจาย และมาตรการรับมอือื�น ๆ ไมส่ามารถควบคุมความรุนแรงได้แล้ว
เท่านั�น 

ไมค่วรยงิระเบดิหรอืกระสนุแก๊สน�าตาไปยงับุคคลโดยตรง เพราะหากได้รบัแรงกระแทก
โดยตรงอาจสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืถึงขั�นตาบอดได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง เมื�อยงิจาก
ระยะประชดิหรอืเล็งไปยงัสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายโดยเฉพาะ

การควบคุมการชุมนุมประท้วง



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)



ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

แนะนาํตัว
บอกพวกเขาว่าอะไรที�ทําให้คุณตกใจกับกรณขีองซีเน็บ       
 เรอดวนย์
บอกพวกเขาว่าทําไมการรับผดิชอบการกระทําของตํารวจ   
 จึงสาํคัญ
เรยีกรอ้งความรับผดิชอบอยา่งเต็มที�จากผู้ที�เกี�ยวข้องกับการ
สงัหารซเีน็บ เรอดวนย์ รวมถึงเจ้าหน้าที�ที�ยิงระเบิดแก๊สน�าตา
และสายการบงัคับบัญชาของเขา ผู้พพิากษาควรพิจารณาหลัก
ฐานที�มอียูทั่�งหมด และต้องประกันว่าผู้ต้องสงสัยทุกคนจะได้
รบัการพจิารณาคดีอยา่งยุติธรรม

เขยีนจดหมายถึงเจ้าหน้าที�รฐัของฝรั�งเศสเพื�อเรยีกรอ้งความ
ยุติธรรมใหซ้เีน็บ เรอดวนย ์      Juges d’instruction (Investigating Judges) 

Tribunal judiciaire de Lyon 67 rue Servient
69003 
Lyon 
France 

Twitter: @TJLyon 

คําขึ�นต้น: เรยีน ผูพ้พิากษาไต่สวน



ร่วมการรณรงค์ เขียน เปล่ียน โลก

รว่มสง่กําลังใจใหซ้เีน็บ เรอดวนย์
        ยนืหยดัเคียงข้างครอบครัวของซีเน็บด้วยการสง่ข้อความ     
 ใหกํ้าลังใจ เพื�อชว่ยให้พวกเขามีความเข้มแข็งในการต่อสู้เพื�อ
ความยุติธรรม คุณสามารถวาดภาพแมวและดอกกหุลาบ ซึ�งเป�นสิ�ง
ที�     ซเีนบ็ชอบ และยังสามารถใสก่ลีบดอกกุหลาบแห้งลงในซอง
จดหมายได้อีกด้วย

ที�อยู:่
Amnesty International France
10 Jours pour signer 2022  
76 boulevard de la Villette  
75019 
Paris
France



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


