spoločne za
ľudské práva

Ujgurská žena konfrontuje políciu počas protestov
v Ürümqi, Uygur autonómny región Xinjiang,
severozápadný Čína, júl 2009.
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zjednotení proti
nespravodlivosti

vízia
nádeje
3 milióny členov a darcov Amnesty International verí, že
akékoľvek porušovanie ľudských práv, nie je ľuďom na celom
svete ľahostajné. Spolu bojujeme za ochranu ľudských práv.
Kým si nemôže každý človek uplatňovať všetky svoje práva,
bude naša svieca nádeje horieť naďalej. A bude horieť, kým
každý nebude žiť dôstojne, kým hlas každého človeka
nebude vypočutý, kým nebude na svete nikto mučený
alebo popravený.

To je vízia Amnesty International.

Ženy počas nedeľného
popoludnia v Kroom Bay,
Freetown, Sierra Leone.
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Podnietení pobúrením jedného muža nad uväznením
dvoch portugalských študentov, ktorí si v roku 1961 pripili
na slobodu, sme sa postupne rozrástli na globálne
hnutie mobilizujúce milióny priaznivcov vo viac ako 150
krajinách sveta.
V srdci Amnesty International je táto myšlienka: Sme
najsilnejší práve vtedy, keď v boji za ľudské práva stojíme
spoločne.

Snažím sa byť hlasom pre
tých, ktorých nepočuť.
Nemyslím si, že som zvláštny človek,
som len oddaná presvedčeniu,
že moja komunita nie sú iba ľudia,
ktorí žijú na mojej ulici –
je to moja
globálna komunita.
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A keď je niekto zabitý v Číne alebo
Ugande, v Nigérii, Gruzínsku,
alebo v Texase,
je tým zabitý aj kúsok v nás.

Troy Davis bol v cele smrti v Georgii, USA, viac
ako 20 rokov. Jeho sestra, Martina Correiová
bola členkou Amnesty International od svojich
13. rokov. Teraz po štyridsiatke zasvätila svoj
život boju za svojho brata.
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V júli 2010 boli v USA prijaté dva zákony, ktoré
dávajú domorodým ženám, ktoré prežili
znásilnenie, väčšiu šancu na dosiahnutie
spravodlivosti. Zákon je reakciou na obavy
vznesené domorodým obyvateľstvom a správu
Amnesty International z roku 2007 s názvom
Bludisko nespravodlivosti, ktorá poukázala
na sexuálne násilie a pretrvávajúcu beztrestnosť
za tieto zločiny.

zmeň
budúcnosť
Naši členovia bojujú za ľudské práva prostredníctvom
písania listov, online a ofﬂine kampaní, demonštrácií a
priamym lobovaním u tých, ktorí majú v rukách moc a vplyv.
Na lokálnej, národnej a globálnej úrovni sa spájame, aby
sme vytvorili verejný tlak a ukázali medzinárodnú solidaritu.

A spoločne prinášame zmenu.

Hafez Ibrahim

bol ako 16 ročný na svadbe v jeho rodnom
meste Ta'izz v Jemene. V jednom momente, keď bola oslava
v plnom prúde, zaznel výstrel. Jeden muž bol zabitý.

Dnes verí, že reakcia Amnesty International mu vtedy
zachránila život. Momentálne študuje právo a rozhodol sa,
že zasvätí svoj život ochrane ľudských práv.e to defending
human rights.
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Hafez Ibrahim bol zatknutý, súdený a odsúdený na trest smrti.
V roku 2007 poslal zo svojej väzenskej cely textovú správu
výskumníkovi Amnesty International – obával sa, že bude
čoskoro popravený.
Po tom, ako bol Hafez Ibrahim
prepustený z väzenia, stal sa
aktivistom za ľudské práva a
začal študovať právo na
Univerzite Sana'a v Jemene.

kampane
bránime slobodu
prejavu a združovania sa

Uväznenie dvoch študentov, ktorí si pripili na slobodu viedlo k
vzniku Amnesty International. Dnes majú ľudia viac možností,
ako vyjadriť svoj názor. Napriek tomu mocní sveta stále používajú
zastrašovanie a násilie, aby svojich kritikov umlčali.

venujeme sa ochrane
a práv žien
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Amnesty International si poctila
laureáta Nobelovej ceny za
mier Liou Siao-Po počas
slávnostného ceremoniálu,
ktorého sa Liou nemohol
zúčastniť, Oslo, Nórsko, 2010.
Liou Siao-Po je prodemokratický
aktivista, ktorí si odpykáva 11ročný trest odňatia slobody v
Číne. Bol odsúdený na základe
obvinení z podvratnej činnosti.

Aj napriek väčšej rovnosti, ženy a dievčatá stále čelia
diskriminácii a násiliu. Mnohým z nich je upierané ich právo
slobodne sa rozhodnúť, kedy majú mať deti. Napríklad v
Nikarague je interupcia trestným činom, dokonca aj pre obete
znásilnenia a incestu.

vedieme kampaň za zrušenie
trestu smrti na celom svete

V čase založenia Amnesty International v roku 1961, bol trest
smrti zrušený len v deviatich krajinách a iba niektorí ho
považovali za otázku ľudských práv. Po päťdesiatich rokoch je
impulz pre celosvetové zrušenie trestu smrti nezastaviteľný.
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Mladá žena po zhliadnutí príhovoru Mubaraka
odvysielaného na Tahrir námestí v Káhire v
Egypte naznačuje, že už toho bolo dosť. 25.
januára 2011 sa začalo nenásilné 18-dňové
protestné hnutie, ktoré ukončilo 30-ročnú vládu
Husního Mubaraka a jeho Národnej
demokratickej strany.
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Pamätným víťazstvom práv pôvodného
obyvateľstva a zodpovednosti podnikov bolo
zamietnutie plánov na ťažbu bauxitu indickou
vládou v Niyamgiri Hills, vo východnej Indii.
Rozhodnutie oznámené v auguste 2010 bolo
ranou pre zúčastnené spoločnosti - dcérsku
spoločnosť britskej Vedanta Resources a štátnej
Orissa Mining Corporation. Amnesty International
podporovala domorodé komunity, ktoré roky
viedli kampaň za zastavenie ťažby, ktorá
ohrozovala ich životy.

kampane
žiadame spravodlivosť

V záujme obetí a prelomenia kruhu násilia musia byť pred súd
postavení všetci zodpovední za genocídu, zločiny proti
ľudskosti, vojnové zločiny a iné násilné činy. Príležitosti na
ukončenie beztrestnosti sa výrazne zvýšili v rámci nového
systému medzinárodnej spravodlivosti, ktorý sme ovplyvňovali
a podporovali. Avšak stále sú na celom svete milióny obetí,
ktoré sú ignorované.

V rámci našej kampane zameranej na porušovania ľudských
práv, ktoré prehlbujú chudobu, vyzývame korporácie k
dodržiavaniu ľudských práv. Ropné spoločnosti pôsobiace v
delte rieky Niger umožnili, aby znečistenie zničilo úrodu,
spôsobilo uhynutie rýb a kontaminovalo potraviny a pitnú
vodu. Ropný priemysel musí napraviť škody, a vláda to musí
zobrať do úvahy.
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vedieme kampaň za zodpovednosť ﬁriem

Žena, ktorá prežila genocídu v
Rwande, stojí pred stovkami
lebiek - pamätníku genocídy
v Rwande.
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Aktivisti Amnesty International na Gay Pride v
Paríži, Francúzsko 2008.

Tento projekt
zmenil môj život.
Neevidovaní migranti,
ktorí žijú v tieni občanov,
bez práv alebo dôstojnosti.
Upratujú naše miestne
bchody s potravinami
za otrocké mzdy,
nechránený pracovným
právom; zbierajú ovocie,
ktoré jeme; stavajú domy,
v ktorých žijeme
a umývajú riad v našich
reštauráciách.
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Naučila som sa vidieť neviditeľné.
Fínska novinárka Kaisa Viitanenová a fotografka
Katja Tähjäová hovorili s ľuďmi, ktorí nemali
žiadne oﬁciálne dokumenty v siedmich
európskych krajinách. Vydali knihu,
zorganizovali verejnú akciu v Helsinkách a
zaviedli do fínskeho jazyka nové slovo paperiton, bez papierov.

meníme
zmýšľanie
meníme
životy
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Amnesty International je hnutie ľudí, ktorí sa zaviazali
slobode a spravodlivosti. Pracujeme spoločne mnohými
rozličnými spôsobmi tak, aby sa mohli všetci naši
podporovatelia zapojiť, nech žijú kdekoľvek, bez ohľadu na
ich vek, zázemie alebo zručnosti. Toto zahŕňa:
 kampane prostredníctvom písania listov
 e-mailové petície, akcie na webe a SMS kampane
 verejné demonštrácie
 vzdelávanie k ľudským právam
 koncerty, ktoré zvyšujú povedomie o ľudských právach
 skupinové a individuálne akcie na získanie ﬁnančných
prostriedkov
 priame lobovanie u autorít
 partnerstvá a spolupráca s miestnymi organizáciami
a združeniami

Školáčky a školáci v Togu sa
zúčastnili Maratónu písania
listov Amnesty International,
2010.

ako
pracujeme
Boli sme založení v roku 1961 jednoduchým
činom na podporu ľudských práv.
 Ku koncu roka 2010 sme mali viac ako 3 milióny
podporovateľov, členov a aktivistov.

Amnesty International Nepál
oslavuje 50. výročie vzniku
organizácie v Dharan, Nepále,
január 2011.
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 Každý deň vo viac ako 150 krajinách a územiach po
celom svete konajú tisíce ľudí v prospech ľudských práv.
 Pre Amnesty International pracuje viac ako
1,800 zamestnancov po celom svete, ktorí uskutočňujú
výskum, lobujú vlády, pracujú s ľudskoprávnymi aktivistami,
vedú kampaň za spravodlivosť. Popritom im pomáhajú
stovky dobrovoľníkov.
 Každý rok napíšu podporovatelia Amnesty International
stovky tisíc listov na podporu ľudí v ohrození. Počas jedného
maratóna písania listov bolo poslaných 636,000 výziev od
podporovateľov z 51 krajín.

Obdobie vo väzení
bolo najťažšie
obdobie môjho
života.
Dostávali sme poštu raz týždenne.
Každý dostal list alebo dva od
priateľov a rodiny, ale ja som mal
obrovský balík listov vyjadrujúcich
podporu z celého sveta, a zvykol
som presedieť celú noc pri ich čítaní.
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Vedomie, že na celom svete
sú ľudia, ktorí zdieľajú moje
hodnoty a podporujú moje konanie
bola tá hlavná vec, ktorá mi v tom čase
pomáhala fungovať ďalej.
Udi Nir sa pripojil k skupine izraelských
stredoškolákov, ktorí sa odmietli nechať zapísať
do izraelskej armády. Kvôli jeho námietke z dôvodu
svedomia bol poslaný do vojenskej väznice.

naše
hnutie
Sme hnutie - hnutie aktivistov hovoriacich nahlas a pracujúcich
s a pre druhých; hnutie dobrovoľníkov, podporovateľov a
darcov, podnecujúcich náš rast a kontinuitu.

Amnesty International je:
 nezávislá od akejkoľvek vlády, politickej ideológie,
ekonomického záujmu či náboženstva
 ﬁnančne autonómna, to vďaka veľkorysej podpore darov
od jednotlivých členov a priaznivcov
Nepodporujeme ani nie sme proti akémukoľvek vládnemu
alebo politickému systému, a ani nevyhnutne
nepodporujeme alebo nesúhlasíme s názormi tých,
ktorých práva sa snažíme chrániť.
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Naše hnutie je demokratické a samosprávne - každý člen má
slovo v rozhodovaní o tom, čo robíme a ako to robíme.

Aktivisti Amnesty International Holandsko sa
zapojili do kampane Olympijských hier v Pekingu,
12. júl 2008.

Zistila som,
že aktivizmus rieši
veľa problémov.
Získavam informácie, verejne
odsudzujem porušovanie práv,
upozorňujem ľudí.
Pre moju rodinu a priateľov som
obrancom tých, ktorých hlas nepočuť.
Veľa ľudí za mnou
prichádza s prosbou o pomoc.
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Budem v tom pokračovať, pretože mám
vieru a chcem vidieť takú
sociálnu zmenu, ktorá bude viesť k
uznaniu a rešpektovaniu
ľudských práv.

Yacine Fallová je učiteľkou na strednej škole v
Senegale a aktívnou členkou Amnesty
International. Opisuje svoje zapojenie sa do
miestnej skupiny ako "splnenie sna, keď
spoznala dokumenty a zákony na ochranu
obetí nespravodlivosti a diskriminácie".

kľúčom
je súdržnosť
Pred päťdesiatimi rokmi, jeden muž, pobúrený
nespravodlivosťou, vyzval ľudí, aby sa pripojili k
verejnej akcii.
Našiel spôsob, ako inšpirovať druhých, aby spoločne konali
a zmenili svet. Pochopil potenciál využitia našich práv našej slobody konať - pre dosiahnutie mimoriadnych vecí.

Zmenili sme myslenie, zmenili sme zákony, zmenili
sme životy.

Každý človek môže prispieť k zmene. Prispej aj Ty.
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Uplynulých 50 rokov globálna sieť ľudí podporuje, oslavuje
a stojí za tými, ktorí sú ochotní hovoriť pravdu mocným.

Mladé aktivistky a aktivisti
vyzývajú na zrušenie trestu
smrti, Tanger, Maroko, 2007.

vaše listy a pohľadnice
sú
ako
malé
bomby
ktoré padajú do kancelárií

ministrov a vládnych úradníkov.

Keď tie pohľadnice a listy dorazili do našich
kasární, bolo to ako lúče slnka.
Potrebujeme slnečné lúče...
Prosím pokračujte v práci
pre Amnesty International!
Sanar Yurdatapan,
bývalý väzeň svedomia v Turecku

© Private

najväčšiu silu máme, keď
bojujeme spolu za ľudské
práva spoločne, zjednotení
proti nespravodlivosti.

Protivládni demonštranti vyhadzujú do vzduchu
väzňa, ktorí bol prepustení z policajnej väzby
potom, čo bol omilostený kráľom Hamadom
bin Isa al-Khalifom, Manáma, Bahrajn, 23.
február 2011.

Či už v celosvetovo sledovanom
konflikte alebo v zabudnutom kúte
sveta, amnesty international vedie
kampane za spravodlivosť, slobodu
a dôstojnosť pre všetkých a snaží
sa mobilizovať verejnú podporu na
vybudovanie lepšieho sveta.
ČO MÔŽEŠ UROBIŤ?

aktivisti z celého sveta ukázali, že je možné brániť sa proti
nebezpečným silám, ktoré zapríčiňujú porušovanie ľudských
práv. staň sa súčasťou tohto hnutia. bojuj proti tým, ktorí šíria
strach a nenávisť.
pridaj sa k amnesty international a staň sa súčasťou
celosvetového hnutia, ktoré vedie kampane za ukončenie
porušovania ľudských práv. pomôž nám zmeniť svet k
lepšiemu.

AK SPOjíME NAŠE hlASY, BUDE NáS POČUŤ A
DOKáŽEME VIAc.

Predná strana: Mladí ľudia pri
sviečkovej slávnosti pri príležitosti
60. výročia Všeobecnej deklarácie
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