
เรียน ผู้พิพากษา 
 ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับน้ีเพ่ือเรียกร้องถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อการเสียชีวิตของ

ซีเน็บ เรอดวนย์ เน่ืองจากการใช้ระเบิดแก๊สน้ําตาอย่างประมาทในระหว่างการชุมนุมประท้วง  โดยผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในการเสียชีวิต ท้ังเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีต้องสงสัยว่าเป็นผู้ยิงระเบิด รวมถึงสายบังคับ
บัญชาของเจ้าหน้าท่ีจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อเหตุการณ์คร้ังน้ี 

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือรับประกันว่าผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของการใช้กําลังอย่าง
มิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 
การยุติการลอยนวลพ้นผิดต้องการความโปร่งใสผ่านการเผยแพร่คําร้องเรียน การสอบสวน 
การดําเนินคดี และการตัดสินลงโทษในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้กําลังอย่างมิชอบด้วยกฎหมายโดย
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายด้วยความเคารพ

                ด้วยความเคารพ

อีเรน โรเตลาและมารีอานา เซปูลเวดา 
 

เรียน ประธานศาลฎีกาแห่งปารากวัย
 ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ท่านรับประกันว่าจะรับรองบุคคลท่ีเป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่าง อีเรน โรเตลา และ 

มารีอานา เซปูลเวดา ให้มีตัวตนทางกฎหมายในทุกวิถีทาง การปฏิเสธสิทธิในการเปล่ียนช่ือและขอรับ
เอกสารระบุตัวตนทางกฎหมายท่ีตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของพวกเธอในการท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียม การจ้างงาน การเข้าถึงท่ีอยู่อาศัย 
การดูแลสุขภาพ อีกท้ังยังทําให้ต้องเผชิญกับการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิด รวมท้ังยังเป็นการตี
ตราต่อพวกเธออีกด้วย

ในปารากวัย นักกิจกรรมท่ีเป็นคนข้ามเพศมักจะถูกจํากัดในการเคล่ือนไหวรณรงค์ การชุมนุมประท้วง
ของพวกเขามักจะถูกห้ามหรือถูกโจมตี ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ท่านรับประกันว่ากรอบของกฎหมายจะยุติ
การเลือกปฏิบัติน้ี หากปราศจากการรับรองเพศสภาพตามกฎหมาย ความสามารถของคนข้ามเพศใน
การดําเนินชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี เสมอภาค ม่ันคง รวมถึงสิทธิและการคุ้มครองท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคม
ย่อมถูกจํากัดอย่างรุนแรง

                 ด้วยความเคารพ

อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก
รัสเซีย

เรียน อัยการแห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ข้าพเจ้าเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว อเล็กซานดรา สโกชิเลนโก ซ่ึงถูกจําคุกเน่ืองจากวิพากษ์วิจารณ์ถึง
เหตุการณ์ท่ีรัสเซียได้รุกรานยูเครน ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เช่นเดียวกับ
อเล็กซานดรา ดังน้ันต้องยกเลิกทุกข้อกล่าวหา และควรมีการปล่อยตัวโดยทันทีอย่างไม่มีเง่ือนไข

ข้าพเจ้าเรียกร้องให้มีการรับประกันว่าระหว่างท่ีรอการปล่อยตัวน้ัน ข้ันตอนและกระบวนการท้ังหมดจะ
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และอเล็กซานดราสามารถเข้าถึงการรักษา
พยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาหารท่ีเพียงพอ ตามสภาพและเง่ือนไขทางการแพทย์ของเธอ 
อเล็กซานดราต้องได้รับการปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดโดยเจ้าหน้าท่ีของสถานกักขังและเพ่ือนร่วม
ห้องขังของเธอ 

              ด้วยความเคารพ

(ลายเซ็น)

ซีเน็บ เรอดวนย์ 
 ฝรั�งเศส

 (ลายเซ็น)

ปารากวัย
 

(ลายเซ็น)

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกรวบรวมและใช้สําหรับการรณรงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยเท่านั้น

ช่ือ – นามสกุล:_________________________________________ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์:_________________________________อายุ_________________



 
Dear Judges 
I am writing to demand full accountability for the death of Zineb Redouane, who
was killed due to reckless use of tear gas grenades during a protest. All involved
in her killing, including the police officer suspected of firing the grenade and his
chain of command, must be held fully accountable.

I also call for the implementation of measures to ensure victims of unlawful use
of force by police can obtain access to justice. Ensuring the end of impunity
needs transparency through the publication of any complaints, investigations,
prosecutions and convictions relating to the unlawful use of force by law
enforcement officials,

              Yours sincerely,

Yren Rotela and Mariana Sepúlveda 
 

Your Excellency
 I call on you to guarantee all means to legally recognize the identities of Yren

Rotela and Mariana Sepúlveda, two transgender women. Denying them the right
to legally change their names and obtain identity documents matching their
gender identity is discriminatory. It impacts their ability to gain equal education,
employment, housing, healthcare, and further exposes them to violence,
harassment and stigma.

In Paraguay, trans activists are silenced and their protests are often banned or
attacked. I call on you to guarantee legal frameworks to end this discriminatory
practice. Without legal gender recognition, a transgender person’s ability to live
in dignity, equality and security, and with the rights and protections afforded to
other members of society, is severely compromised.

                 Yours sincerely,

Aleksandra Skochilenko 
 RUSSIA

 

Dear Prosecutor
 I call on you to ensure the release of Aleksandra Skochilenko, who is being

detained for criticizing Russia’s war against Ukraine. Everyone has a right to
freely express their opinions, including Aleksandra. All charges against her
must be dropped and she should immediately and unconditionally be released
from prison.

I also call on you to ensure that, pending her release, Aleksandra is held in
conditions that comply with international standards, and she has access to
adequate healthcare as well as the food she needs in relation to her medical
condition. Aleksandra must also be protected from harassment by detention
centre employees and her cellmates.

             Yours sincerely

(signature)

Zineb Redouane 
 FRANCE

 
(signature)

PARAGUAY 

 (signature)

All personal information you provide will be collected and used for our campaign in accordance with our Privacy Policy.

Name:_________________________________________Email/Tel.No.:_________________________________Age:_____________


