PANUSAYA “RUNG” SITHIJIRAWATTANAKUL, STUDENT OCH PROTESTLEDARE, THAILAND
DEMONSTRANTER I THAILAND ÅTALAS FÖR ATT FREDLIGT HA UTÖVAT SIN YTTRANDEFRIHET
Myndigheter i Thailand utövar våld och använder repressiva lagar för att straffa och tysta
människor som använder sin yttrandefrihet. Personer som har deltagit i protester, uppmanat
till förändring av grundlagen eller för sociala reformer riskerar att åtalas. Mellan juli 2020 och
augusti 2021 har minst 800 människor, däribland barn, åtalats för brott i samband med
protesterna.Ofta använder sig myndigheterna av undantagslagar samt två vagt formulerade
lagar i brottsbalken: uppvigling och majestätsbrott (så kallad lèse majesté), vilka kan leda till
sju respektive femton års fängelse. Demokratiaktivister och människorättsförsvarare åtalas
även för t. ex. brott mot datalagen och lagen om allmänna sammankomster. FN:s
människorättsexperter har upprepade gånger uttryckt oro över hur dessa lagar används för
att bestraffa fredligt utövande av rättigheter och har uppmanat thailändska myndigheter att
förändra eller skrota dem.
Den senaste vågen av protester i Thailand drog igång i februari 2020. Rörelsen, som fortsatt
in i 2021, samlar unga över hela Thailand som kräver strukturella samhällsreformer och har
anordnat övervägande fredliga massprotester och flash mobs. Demonstranterna uppmanar
regeringen att genomföra reformer på den politiska arenan, av grundlagen och av
utbildningssektorn. De ställer också krav på lika villkor och rättigheter för HBTQI+-personer,
kvinnor och barn. Den studentledda delen av rörelsen som kallas “Fri ungdom” har listat tre
specifika krav riktade till den Thailändska regeringen: 1) att parlamentet ska upplösas och att
myndigheter ska kalla till nyval, 2) en ny grundlag, och 3) ett slut på trakasserierna av
fredliga regeringskritiker och demonstranter.
RUNG RISKERAR LIVSTIDS FÄNGELSE FÖR SIN FREDLIGA AKTIVISM
När Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul beskriver sig själv säger hon att hon är “ödmjuk
och tystlåten”. Men i allmänhetens ögon har den 23-åriga studenten blivit känd som en
framträdande röst i den thailändska demokratirörelsen.
Rung började under år 2020 engagera sig i den studentledda rörelsen “Fri ungdom” som
ställer krav på en strukturell reform av samhället och monarkin i Thailand. Efter en fredlig
demonstration vid Bangkoks demokratimonument, organiserad av ungdomsrörelsen, greps
Rung och 31 andra personer av polis. Trots det lät hon sig inte tystas. Bara veckor senare
höll Rung ett tal på sitt universitet där hon presenterade ett manifest med 10 punkter för
reform av monarkin, och sedan dess har hon fortsatt uttala sig om frågan under protester.
I mars 2021 greps Rung misstänkt för majestätsbrott för sina uttalanden. Hon satt
frihetsberövad i 60 dagar innan hennes ansökan om att friges mot borgen beviljades, efter
att Rung hungerstrejkat i 38 dagar. I september 2021 greps Rung återigen, men frigavs snart
mot borgen. Under hösten kommer domstolsförhandlingar att äga rum om misstänkta brott
mot lèse majesté-lagen.
Rung står åtalad för flera allvarliga brott, totalt sett 25 åtalspunkter. Bland annat för
uppvigling, brott mot undantagslagar, databrott, organisering av illegala sammankomster, hot
mot tjänsteman samt för att ha förolämpat monarkin. Nio av åtalspunkterna kan kopplas till

Rungs kritik av monarkin. Om hon döms riskerar hon livstids fängelse. Trots att Rung bara
har utövat sin yttrandefrihet. Kräv att Thailand lägger ner alla åtal mot Rung nu!
AMNESTY KRÄVER ATT:
● Alla rättsprocesser mot Rung och andra fredliga aktivister ovillkorligt läggs ned

