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Name:___________________________________ Email/Tel.No.:___________________________ Age:______ Gender:________
Dear Prime Minister

Dear Minister
Sphere NGO in Kharkiv is one of the oldest LGBTI and women’s
rights NGOs in Ukraine. But as groups targeting LGBTI people
have proliferated across the country, Sphere has endured dozens
of discriminatory attacks. These include physical attacks,
destruction of their property and homophobic chants hurled at
supporters. I urge you to ensure that the attacks on Sphere –
including the hate motive – are investigated, and those responsible are held to account in fair trials. Ukraine must build on its
recent progress on LGBTI rights and end impunity for hate crimes.

Rung Panasuya is a promising university student who, like many
other young people, has been peacefully protesting as part of
Thailand’s democracy movement. She and her peers are campaigning for a society where public concerns are heard and
acted upon – not silenced. Because Rung dared to publicly and
peacefully call for change, she faces multiple criminal charges
against her and the possibility of life in prison. The Thai authorities
need to encourage and enable all people in Thailand to enjoy
and exercize their human rights, including peaceful protest.
I urge you to drop all criminal charges against Rung.
C

M

Y

CM

Panusaya Sithijirawattanakul
Rung - Thailand
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Yours sincerely
__________________________________

(signature)
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SPHERE
Ukraine

Yours sincerely
__________________________________

(signature)
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Dear President Xi

Dear Attorney General
Wendy Galarza is a dedicated childcare worker. Through her work,
she strives to create a kinder and more compassionate society.
It’s an especially important goal in a context where women are
often abused and killed for being women.

Zhang Zhan typiﬁes the courage of investigative journalists who
speak truth to power. Citizen journalists like her were the only
source of uncensored, independent, and ﬁrst-hand information
about the coronavirus outbreak, publishing reports on social
media and the internet despite constant harassment and repression. Yet, instead of being praised, Zhang Zhan received four
years’ imprisonment for daring to report what she saw. If the
Chinese authorities are serious about combating Covid-19 and
preventing similar outbreaks from happening again, they must
stop censorship and respect freedom of expression – free Zhang
Zhan immediately and unconditionally.

Zhang Zhan
China

Yours sincerely
__________________________________

(signature)

On 9 November 2020, Wendy, too, nearly lost her life to such
violence. She attended a feminist march in Cancún where police
ﬁred shots and she was wounded. She launched a case against
the police, but those responsible for the violence have not been
brought to justice. Show Wendy that you take violence against
women seriously. Impartially and thoroughly investigate the
violations that she suffered, and ensure that all those responsible
are brought to justice.

Wendy Galarza
Mexico

Yours sincerely
__________________________________

(signature)

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและใช้สำหรับการรณรงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเท่านั้น
ชื่อ- นามสกุล:__________________________ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์:___________________________ อายุ: _______ เพศ: ________

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรียน นายกรัฐมนตรี
ปนัสยา สิทธิจริ วัฒนกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบ
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประเด็นสาธารณะได้รับ
การรับฟังและมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยที่ประชาชนต้องไม่ถูกปิดปาก
ปนัสยาได้เข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบเพือ
่ เรียกร้องให้เกิดการเปลีย
่ นแปลง
แต่กลับถูกตั้งข้อหาในคดีอาญาหลายคดีและอาจถูกจำคุกตลอดชีวิต

กลุ่มสเฟียร์เป็นกลุ่มภาคประชาสังคมที่สนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศและสิทธิของผู้หญิงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศยูเครน
แต่ยังคงมีหลายกลุ่มที่ต้องการโจมตีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
ซึง่ กระจายอยูใ่ นหลายพืน
้ ที่ ทำให้บอ
่ ยครัง้ กลุม
่ สเฟียร์โดนโจมตี ทัง้ ทำร้าย
ร่างกาย ทำลายทรัพย์สน
ิ และด่าทอผู้สนับสนุนของพวกเขา

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้รฐ
ั บาลไทยสนับสนุนและเปิดพืน
้ ทีใ่ ห้ประชาชนในประเทศ
ทุกคนสามารถใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ
รวมทัง้ สามารถใช้สท
ิ ธิมนุษยชนได้ และเรียกร้องให้รฐั บาลไทยยุตก
ิ ารดำเนิน
คดีทง้ั หมดกับปนัสยา

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้้มีการตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงและแรงจูงใจ
แห่งความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับกลุ่มสเฟียร์ พร้อมทั้งสร้างความก้าวหน้า
ในการสนับสนุนสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและยุติการ
ลอยนวลพ้นผิดต่ออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง
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กลุ่มสเฟียร์
ประเทศยูเครน

ขอแสดงความนับถือ
__________________________________

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
ประเทศไทย

__________________________________

(ลงชื่อ)
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เว็นดี้ กาลาร์ซ่า
ประเทศเม็กซิโก

เรียน อัยการสูงสุดประจำรัฐกินตานาโร

เรียน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง

เว็นดี้ กาลาร์ซ่า ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาจากการเข้าร่วมเดินขบวน
ทีจ
่ ด
ั ขึน
้ โดยกลุม
่ สตรีนย
ิ มในเมืองแคนคูนเมือ
่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ซึ ่ ง เจ้ า หน้ า ที ่ ต ำรวจได้ ใ ช้ ป ื น ยิ ง ขึ ้ น ฟ้ า และยิ ง เข้ า ไปในกลุ ่ ม ผู ้ ช ุ ม นุ ม
เว็นดี้ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่อย่างไร
ก็ตาม ผูต
้ อ
้ งสงสัยทีก
่ ระทำการดังกล่าวยังไม่ถก
ู นำตัวเข้าสูก
่ ระบวนการ
ยุตธ
ิ รรม

จาง จ่าน เป็นนักข่าวพลเมืองทีก
่ ล้าสืบค้นและพูดความจริงต่อผูม
้ อ
ี ำนาจ
ในประเทศจีนและเป็นเพียงแหล่งข่าวเดียวที่เผยแพร่ข้อมูลการระบาด
ของโรคโควิด-19 ทีเ่ ป็นอิสระและไม่ถก
ู เซ็นเซอร์ ถึงแม้นก
ั ข่าวพลเมืองอย่าง
จาง จ่าน จะถูกละเมิดและถูกปราบปรามอย่างต่อเนือ
่ ง แต่เธอยังคงรายงาน
ข่าวนี้บนสื่อโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ต และแทนที่จะได้รับคำชื่นชม
แต่กลับถูกจำคุกเป็นเวลาสี่ปีเพียงเพราะรายงานในสิ่งที่เห็น

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์
ความรุนแรงดังกล่าวอย่างเป็นกลางและรอบด้าน รวมทั้งตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดทั้งหมดจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ทางการจีนยุตก
ิ ารปิดปากและเคารพสิทธิในเสรีภาพ
การแสดงออกของประชาชนและปล่อยตัว จาง จ่าน ให้เป็นอิสระโดยทันที
และอย่างไม่มีเงื่อนไข

ขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ

__________________________________

(ลงชื่อ)

จาง จ่าน
ประเทศจีน

__________________________________

(ลงชื่อ)

