
Konspiro de espero 
Miloj da homoj cstas en karccro pro 
siaj konvinkoj, multaj el iii nek for
male akuzitaj nek procesitaj. Oftas 
torturo kaj mortpuno. En multaj 
landoj viroj, virinoj kaj infanoj 'ma
laperas' post formala aresto. Anko-
rau aliajn oni mortigas sen ec sajnigo 

de jura proceso, elektitajn kaj murditajn de 
la stato kaj de giaj poraganto j. 

Tiuj fifaroj, okazantaj en landoj de plej 
diversaj ideologioj, postulas multnacian rea
gon. La protekto de la homaj rajtoj estas 
universala respondeco, transpontanta ciujn 
limojn de nacieco, raso kaj ideologio. Tia 
estas la fundamenta kredo sur kin bazigas la 
laboro de 'Amnesty International'. 

KIO ESTAS 'AMNESTY 

INTERNATIONAL'? 

'Amnesty International' estas sendependa 
mondvasta organizajo. Gia specifa rolo estas 
la internacia respekto de la homaj rajtoj. Gia 
agado fokusigas ekskluzivc ce la mallibe
ruloj: 

• Gi alstrebas la Iiberigon de la prokon

sciencaj arestitoj. Tiuj estas homoj arestitaj
ie ajn pro sia kredo, hautkoloro, sekso, etna
deveno, lingvo au religio, kondice kc iii nek
uzis nek rekomendis perforton.
• Gi laboras por justa kaj baldaua proceso

por ciuj prokonsciencaj arestitoj kaj favore al
la personoj arestitaj sen formala akuzo a[1
proceso.

• Gi kontraustaras la mortpunon, torturon,

kaj aliajn kruelajn, nehumanajn au
maldignajn traktojn au punojn de senescepte
ciuj malliberuloj. 

KIU APOGAS 'AMNESTY 

INTERNATIONAL'? 

'Amnesty International' havas mondvastan 
aktivan membraron. Gi havas pli ol 500.000 

memhrojn, abonantojn kaj subtenantojn en 
pli ol 150 landoj. La movado estas alirebla 
por ciu, kiu favoras giajn celojn. La membroj 
estas et ciuj sociaj grupoj, posedas tre diver
sajn opiniojn, kaj estas invititaj partopreni la 
aktivecojn de giaj multaj agadoj. 

Tuj kiam 'Amnesty International' informigas 
pri politika aresto, au pri homo minacata de 
torturo au ekzekuto, gi unue klopodas kon
stati la faktojn. En la lnternacia Sekretariato 
niaj esploristoj kolektas kaj kontrolas ciun 
havehlan informon por atingi profilon de la 
kaptitoj kaj la cirkonstancojn de ilia aresto. 
Tiam komencigas la agado por ilin helpi. 

KUN KIA J REZULTOJ? 

La postkartoj, telegramoj kaj pakajoj tamen 
penetras. Revenas respondoj, plurokaze 
elportitaj kase, au preter la flughavena cen
zuro. 

Kiam, en orienteuropa lando, juna jur
studento ricevis trijaran karcerpunon, are
stita car Ii kolektis subskribojn por la liherigo 
de politikaj arestitoj, lia patro dum la sama 
semajno skrihis al 'Amnesty International' 
jene: 

' Mi spertis, Ida heno estas Fia 11/Foko, c'ar vi
leFis /11 1•ofo11 1h'.fende al mia filo ... 

'Amnesty /11tem11tio1111/' estas he/a /111110 por 11ia 
tempo, fJlfflfJe por tiuj, .rnr kies okulojn jiili.1· 

internacia



nw/1111110 /dam fermigis 111alanta11 iii la karcern 
pordo. Per via nob/a !aboro, till /111110 brilas sur 
la tia111 pli vasta rondo de la gin 'bezo11antoj. 

Inter multaj aliaj viktimoj estis latin
amerika instruisto. Dum iii lin torturadis, la 
policanoj telefone ligis la torturejon kun la 
hejmo de la torturato, tiel devigante lian 
edzinon audi lin hurli. Dum tiu suferego §i 
mortis pro korinfarkto. Al la travivinta tor
turito oni fine permesis ekziligon kun la infa
noj. Li diris al ni: 

' Iii murdis mian edzinon.
Iii murdus ankat1 min; sed vi 'intervenis kaj savis mian vivon. 

Kiam ni eklaboras pri ilia kazo, kelkaj 
arestitoj tre baldau liberigas; aliajn oni libe
rigas en generala amnestio; aliajn nur post la 
tuta tempo de karcera kondamno. 'Amnesty 
International' tamen ne atribuas al si iun ajn 
liberigon, ec se gi jam esploris la kazon au 
kampanjis por tiu arestito. Tamen, se 'Am
nesty International' akceptas kampanji pri iu 
kazo, gi de tiam ne cesas klopodi. 

Nia movado do estas kvazau do savo
snuro, 'konspiro de espero', alirebla por ciu, 
kiu volas labori por la homa digno. Gi jam 
pruvis, ke la ordinaraj homoj povas 
kunlabori indiferente el politika vidpunkto, 
kun la celo cesigi la ekscesojn de la tiraneco. 

'AMNESTY INTERNATIONAL' 

TRA LA MONDO 

La plimulto de la membroj kaj 
apogantoj de 'Amnesty Inter
national' organizigas en mal
grandaj lokaj grupoj. Ekzistas 
nun pli ol 3.000 grupoj en Af
riko, Azio, Ameriko, Europo 

kaj Mezoriento. Unika trajto de tiuj grupoj, 
emfazanta la principon de internacia laboro 
por la homaj rajtoj, estas la fakto, ke ciu 
grupo laboras por arestitoj ciam el alia lando 
ol la sia. Kutime la grupoj lahoras por po du 
arestitoj, geografie kaj politike ekvilibritaj 
por certigi senpartiecon. Neniu grupo au 
memhro estas petita informi pri la propra 
lando, nek respondecas pri agadoj aii 
deklaroj de la internacia organizajo 
koncerne sian landon. 

'Amnesty International' estas demokra
tie regata. En pli ol 40 landoj la membroj kaj 

Kiel 011i aligas al 
'Amnesty International'? 

La aligo al 'Amnesty lnlcrnalional' donas aliron al novaj, 
grancJpartc gis nun nc puhlikigilaj, infonnoj pri mal
rcspckto al la homaj rajtoj; informoj lutmondaj. scndc
pcncJaj kaj scnpartiaj. Aligintc al 'Amnesty International' 
vi rkcvos ankau informojn pri la maniero hclpi tiujn. kiuj 
viktimigis. 

,. 

La Novajletero de 'Amnesty International' 
Tiu monala hultcno rcgulc gisda-

■� tigas viajn informojn pri la laboro 
Ill�� cJc 'Amnesty International', per ra
:::=:-ff .;,.;�� il11(4l ponoj _cJ_c c_splorcJc_lc�acioj. _cJctaloj 

1- �:::"1 pn pohtikaJ arcsloJ. hdmdaJ rapor-
" ··"""' - toj pri torluradoj kaj ckzckutoj. 

Vcrkila - scn pnlitika tcndcnco -
pnr la lulmondaj aktivuloj pri ho
maj rajloj, gi cstas vastc konsultala 
de jurnalistoj. stucJantoj, politikaj 
gvicJantoj, kuracistoj. juristoj. kaj 
aliaj profcsiuloj. 

La Jarraporto de 'Amnesty International' 
Tiu jarraporlo laulandc trarigardas 
la lulmoncJan lahnron de 'Amnesty 
International' kontrai1 politika cn
karccrigo, torturo kaj mnrtpuno. 
Lankontincnlc cJividita, la raportd 
kulimc lraktas minimumc 100 lan
dojn. Krcdchlc gi cslas la plcj vastc 
lcgata. kaj plcj intlua. cl la multaj 
raportoj, kiujn 'Amnesty Inter
national' puhlikigas ciujarc. 

Jarahono por la Novajletero: £7 .00 (US $12) 
Abono por la du cldonajoj: £18.00 (US $35) 

('e: 

Amnesty International Publications 
1 Easton Street, London WC1 X 8DJ, Britujo 

ai1 i'c la sckcio por via lando. 

la grupoj organizigas en landaj sekcioj. Per 
tiuj la membroj decidas la agadlinion de la 
movado kies kostojn iii pagas. La gravajn 
decidojn pri la agadlinio do faras la lnter
nacia Konsilio, kiu konsistas el reprezen
tantoj de ciuj sekcioj. Iii elektas Internacian 
Plenumkomitaton, kiu efektivigas la deci
dojn kaj kontrolas la rutinan funkciadon de. 
la Internacia Sekretariato. � 

Se vi deziras aligi al loka grupo au al la ;;;
sekcio de via lando, au farigi unuopa abo- �:'l nanto, unue kontrolu cu 'Amnesty Inter- � 
national' aperas en via loka telefonlibro. Se 
ne, kontaktu nin ce: � 

amnesty 
international 
Amnestio lnternacm 

lnternacia Sekretariato 
1 Ea�ton Street, London WCIX 8DJ, Brilt1jo 
'JCll'fono: 01-,�:n 1771 Tclcgramadrc�n: 
Amnc�ty London WC'I Tclcksn: 2X502 



UNIVERSAL A 

DEKLARACIO DE 

HOMAJ RAJTOJ 

ANTAUKONSIDEROJ 

Pro tio, ke 1gnosko dt la es,nca dlgno kaj dt la 
tgalaj kaj ntfordontblaj rajloJ de tiuj membroj dr la 
homara Camillo rstas la rundamtnlo dt libero, Juslo kaj 
paro en la mondo, 

Pro tio, kr malagnosko kaj maltsllmo dt la homaj 
rajloj ruulllgls barbarajn agojn, kiuj fort• oftndls la 
konscienron dt la homaro, k•/ kt la tftkllvlgo dt Ii• 
mondo, tn klu la homoj guos lbertton dt parolo kaj de 
krtdo kaj llberlton tl limo kaj be1ono, rsw 
proklamlta kiella imJ alta asplro dt ordlnaraj homoj, 

Pro tu>, kt ntprt ntttsas, 14' la homoj nt rslu 
d..-lgltaj, .,n 1ll1 tltkltbla vojo, ribell konlra0 
tlranlsmo kaj subprtmo, kt la homaj rajloj tstu 
proloktalaj dt la �o, 

Pro tu>, ke ntprt-., tvolulgl 1mlkajn rllalojn 
lnltr la n1cloj, 

• Pro 1w, ke la popoloj dt Unulglntaj NacloJ tn la
C1rto rtasertls sian firman krtdon J• la rundamentaj 
homaj rajloj, je la dlgno kaj valoro de la homo 
persontco kaj Je la ogalaj rajloJ dt ,iroj kaj vlrinoj, kaj 
firm• dtcldis 1nta0enlgl soclan progreson kaj pll 
allnh·tlan vlvon tn pll grand• llbtrt<o, 

Pro tu>, ke la StaloJ-Membroj sin dtvigls alingl, tn 
kunlahoro kun Unuiglntaj Nacioj, la anla0tnlgon de 
unlvt=I• rrspeklo al kaj ob.,rndo dt la homaj rajloJ 
kaj fundamentaj llbtrtcoj, 

Pro lio, kt komuna kompreno pri tluj cl rajloj kaj 
UbertcaJ rstas ..,nee grna por plena realigo dt llu 
olndnlgo, 

LA GENE1
1

Alf�SEMBLEO 
proklamas 

TIUN Cl UNIVERSALAN DEKLARACION DE 
HOMAJ RAJTOJ kiri komunan ctlon dt alingo por 
ciuj popoloj kaj cluj nacloj, por llo, kt tiu individuo 
k•J ciu organo de la SO<io, konstanle altnlanle cl liun 
Deklaraclon, per lnstruado kaj tdukado s1rebu al 
respekligo de lluj cl rajloj k•J llbtrtcoj, kaj per 
lallgradaj pa!oJ naciaj kaj lnternaclaj certigu Ulan 
unh e=l•n kaj efektlvan agno1kon kaj obsenadon, 
samt tltl inltr la popoloj de la Statoj-Membroj mtm, 
kiei inltr la popoloj dt ltrilorioj sub Ula Jurlsdikclo. 

Artikolo I 
Cluj homoj tSla5 dtnaskt llberaj kaj tgalaj la0 dlgno 

kaj rajloj. Ill postdas raclon kaj konsciencon, kaj 
dtvw kondull unu al alla en spirilo de fraltco. 

Artiko/o 2 
Ciuj rajloj kaj libertcoJ dlfinitaj en llu cl Dtklaracio 

yalldas same por ciuj homoj, .. n kia ajn diferencigo, cu 
la0 raso, haillkoloro, .,kso, llngvo, rtligio, pollllka 10 
alla oplnio, nacla au oocla denno, postdajoJ, na.,klgo 
ao alla slalo. 

PIie, ntnia dirertnclgo tstu far1la surbue de la 
pollllka, Jurisdlkcla au inlernacia po1klo de la lando au 
ltrilorlo, 11 kiu apu1tnas la koncerna persona, 
1tnkonsldert fu gl eslas sendependa, sub kuralonco, 
11 ... lnrtganla au sub kla ajn Illa Umlgo dt la 
suvtreneco. 

ArtiJcolo3 
Ciu haves la rajtojn je Ylvo, Ubertco kaj persona 

ltkureco. 

ArtiJcolo4 
Nmlu estu ltaala en lklavtca 10 1tn'lllt<0; sklovt<O 

11.aj sklavkOfflfftO estu malpermesltaj en tluj sl.aj 
l'onnoJ. 

ArtiJcolo 5 
Nffliu ouferu tor1uron 10 ltnlelan, llfflOfflln 10 

.....ilplpn traktadon 10 punon. 

ArtiJco/06 
till rajtu estJ tit agnoskita Jurt kJtl pe,_,.,. 

Artilwlo 7 
Cluj homoj tSlas Jurt tgalaj, kaj rajtas. 

Ito dlskrimlnaclo al ogala Jura proteklo, CiuJ rajtas 
rlctn egalan proleklon konlr1iJ kla ajn dlskrimin1cio, 
klu konln0as liun cl Dtklaroclon, kaj konlrao kla ajn 
lltltlco al Lia dlskrlmlnado. 

ArtiJcolo 8 
ttu rajw rlcni de la kompelentaj nacl.aj lribunaloJ 

elkan riparoo pro agoj, kiuJ konlr101S la 
fudamet,tajn rajloJn, klujn Ii havas la0 la konstituclo 
.Ola 1,toJ. 

Artikolo 9 
Ntnlu sureru arbllrajn areston, malllberi&"l' ■0 

elullon. .'· 

Artiko/o 10 
Ciu en plena ogaltco rajtas J• Justa kaj publlka 

proceso anlaiJ sendtpenda kaj senpartia lribunalo, por 
prijugo d• llaj rajloj kaj dnoJ kaj de klu ajn krimlnala 
aku10 konlra0 II. 

Artiko/o II 
(I) Ciu akuzita pro punebla raro rajtas, kt onl 

supozu lln senkulpa, ii• onl pru,os la0ltgt lian kulpon 
en publlk• proceso, •n klu Ii rlcevls tiujn garanllojn 
nttesajn por ,la ddendo, 

(2) Neniu eslu konsidtrata krimkulpa pro kla ajn ago 
ao nugo, klu ne konsi.ttigls puneblan faron, tau nacla 
au inltrnacia Juro, en la lempo, klam gl rstls farila, 
Sam• lief, ne rslu aljugita pll ,..,era puno ol Uu, klu 
tSlis apllkebla en la ltmpo, klam la puntbla faro eslis 
pltnumlta. 

Artiko/o 12 
Neniu suferu arbilrajn inltrvenojn en sian 

prh·alt<On, famillon, heJmon ail korrspon�adon, ntk 
atakoJn konlra0 sia honoro ail rtputacio. Ciu rajlas 
rlcni Juran proleklon kontra0 liaj inltrnnoJ aO 
atakoJ. 

Artiko/o 13 
(I) Clu hans la rajlon llbtrt movigi kaj logl lnltmt 

dt la limoj dt kiu ajn italo, 
(2) Ciu rajw elirl el kiu ajn lando, lnkluiln la 

propran, kaj rtnni en •Ian landon. 

. 

ArtiJco/o 14 
(I) Clu rajw pell kaj rlcevl en all.aj landoj azllon 

konlrall per..kulo, 
(2) Tiu raJlo nt tslas alvok•bla en kazoj de 

per..kulaJ akuioj malfalse lnltaJ pro ne-polltikaJ 
krimoj ao pro agoJ kontrauaj al fa ceioJ kaJ princlpoj 
de Unuiginlaj Nacloj. 

Artikolo IS 
(I) Ciu rajw hni itataDKon. 
(2) Al n<nlu tslu arbilre forprenita la ilalantco, ntk 

rifuzita la rajlo sangl sian ilatantcon. 

Artikolo 16 
(I) Plenagaj \'lroj kaj vlrinoj, .. n la aJn llmigo pro 

raso, nacitco au rellglo, rajw tdzlgl kaj fond! 
familion. lliaj rajtoj tstas tgalaJ koncemt la g...Wgon, 
dum la gttdztto kaj konceme •ks,dzigon. 

(2) Gttdzijo ok1111 J.Ole lau Ubera kaj imna kODJenlo 
de la gttdilgontoJ. 

(3) La f1mUio tslas la natura kaj fundomtnla 
grupunuo de la M\Clo, � gi rajw rlctvi prottkton d• 
la socio� dt la Stato. 

Artiko/o 17 
(I) Clu rajw proprieU havajoo, kaj Iola kaj en 

asoc:ligo kun aUaj. 
(l) Al 11e11iu estu arbltrt forpreaita Ila proprleto. 

Artiko/o 18 
Ciu bavas la rajlon Je libtrtto de penso, konsclenro 

� rtllglo; liu tl rajto lnkluzivas la llbtrtcon bngi slan 
religion ail krtdon, � libertcon manlfesti, cu sola cu 
kunt kun allaj, tu publikt tu privale, ■Ian rtliglon 10 
krtdon per instruado, pnktlkallo, adorado kaj 
obstnado. 

ArtiJcolo 19 
Clu havas la rajton J• libertto de oplnlo � 

esprimado; H liu rajto inkluilvas la libertton bnl 
oplnioJn sen lnlervenoJ dt all.aj, kaj la rajlon pell, 
rlcol kaj havlgl lnfonnojn kaj kltoJn per klu ajn 
rimtdo � aeakonsldtrt pri la landllmoJ. 

Artikolo20 
(I) Ciu havu la rajlon Je Ubertco cle pecema 

l'.aaveudo � ■-llio, 
(l) Ntnlu trtu de\'lglla aparttni al aoodo. 

ArtiJco/021 
(I) Ciu homo rajw partoprtnl la regadon de Ila 

lando, ail rtkle au pert de libert tleklilaj 
rtprtunlanloJ. 

(l) Clu rajw Je tpla aliro al pabllka aeno en Ila 
lando. 

(3) La volo de la popolo trtu la bazo dt la aiJlorilalo 
de la r,glslaro; tlu volo eslu esprimala per r,gulaj kaj 
ailltnlikaj tltkloj, kluJ okazu per unlvenala kaj tgala 
balolrajlo, kaj per ltkrtla vocdono all tkvivaltnt■J 
Uberaj vocdonaj proctduroJ. 

ArtiJco/o 22 
tlu, klel membro de la socio, havu rajlon je socio 

1tkurtto 
� 

povas pos1uli la reallgon, per naclaj 
klopodoj k lntemacia kunlaboro, kaj konfonne al la 
organizo dlsponeblaj rlmtdoJ dt tlu Stato, de tluj 
tkonomlaj, soclaj kaJ kulluraj rajtoj, kiuJ rsw neprt 
Dt<esaj por Ila dlgno kaj por la libtra dlsvolvlgo de Ila 
persontc0. 

Artikolo 23 
(I) Clu bavas rajlon Jt laboro, J• libera tltkto de sla 

okupo, Je Justaj kaj favoraj labortoodltoJ kaj Je 
prolekto kontrail stnlabortto, 

(2) Clu, 1tn la ajn dlskrlmlnado, rajw rlctvi tgalan 
salaJron pro esala laboro, 

(J) Clu, kiu laboru, rajw rlctn Justan kaj fnoran 
kompenson, klu certlgu por Ii rntm � por Ila ramUio 
eluis1on konfonnan al homa dlgno, kaj kiun 
supltmenlu, la0necese, all.aj rlmtdoJ de socla proltkto. 

(4) Ciu rajw form!� allgl aiadlkatoJn por prottklo 
d• sl.aj lnltresoJ • 

Artikolo 24 
Ciu hnas rajton je ripo10 kaJ libertt_mpo., lnkluzlvt 

racian limigon dt la laborhoroj kaj perlodajn ferioJn 
kun salajro. 

Artiko/025 
(I) Ciu hnas rajton Je vimivelo adekvala por la sano 

kaj bonfarto dt si mtm kaj dt sla famlllo, lnkluilvt de 
nulrajo, vrstajoj, logtJo kaj mtdlcina priiorgo kaj 
Dt<tSaj soclaj .. no/• kaj la rajlon J• S<'kurtco ,n okaio 
ck senlabortto, ma sano, maJkap■blo, vidvin«o, 
maijuntc0 ill alia perdo dt 11 Ylvrimtdoj pro 
clrkonstancoj tks1tr Ila povo. 

(l) Patrintc0 kaj [n.f1ntc0 rajtlgas al spttlalaj 
prlwrgoj kaj htipo. Ciuj inranoj, ogal• cu iii naskigis 
en ao tkster gttduro, rlctvu saman soclan prottklon. 

Artiko/o 26 
(I) Ciu hnas rajlon J• tdukigo. La edukado tstu 

.,npaga, almenall en la tltmtnta kaj fundamenta 
stadioj. La tlementa tdukado estu de,lga, La loknlka 
kaj porproftsla tdukado rslu gentralt aklrtbla, kaj pli 
alta tdukado trtu tgalt aklrebla por tluJ Jail ties 
meritoJ. 

(l) Edukado ctlu la plenan disvolvon de la homa 
penont<O kaj plifortigon dt la respeklo •I la 
homaj rajloj kaj fundamtnlaj libertcaJ. Gi kresklgu 
komprtnon, loltron � amlktcan inler tluj nacloJ, 
rasaj 10 rtligiaj grupoj, kaj antalltnigu la agadon de 
Unuijintaj Nacioj por konseno de paro, 

(3) �patroj havu ununlcan rajlon tltktl la specon 
de la tdukado, klun rictvu Ulaj lnfanoJ. 

Artiko/027 
(I) Clu rajw libert partoprtni la kulturan \'Ivon dt 

la komunumo, gul la artoJn kaj par1oprtnl sdencan 
progreson kaj gl.ajn frukloJn. 

(l) Ciu bnas rajlon J• proltkto d• la moralaj kaj 
matorialaj lnteresoj rtiultanlaj tl tvtntualaj sciencaj, 
Uttraturaj ail artaj procluklajoJ, klujn Ii auloris, 

ArtiJco/028 
l:lu havas rajlon Jt -i. kaj lnltnlacb organizo, en 

kiu la rajtoJ kaj llbtrecoJ dlfinllaj en cl tlu Deklaracio 
povu estJ pltn< rtali&itaJ, 

Artil<o/o 29 
(I) tlu haves devoJn II la kornunumo, en klu, aol<, 

tslas tbla la llbtra kaj imna dlsvolvlgo de Ila 
penoneca. 

(2) En la uudo dt al.aj rajtoJ kaj liberecoj, tlu estu 
A1bigila sol< al liuj llmlgoJ, kiuj estas Jurt dlfinitaj 
tklkluzin kun la ctlo ctrtl&I adekvatan rtkonon kaj 
rtSptklon j.r la rajtoJ kaj fiberecoJ de all.aj kaj por 
konformli al Jwtaj postuloJ de monlo, publlka ordo 
� ientrala bonfarto en clemokrata toclo • 

(3) Tiuj cl rajtoj kaj Uberecoj estas ea llffllu okaio 
tfoktMgeblaj konlra6e al la celoj � prlnclpoJ dt 
U■ulilnlaj Nacloj, 

ArtiJco/030 
Ntnlo en cl tlu Dtklaraclo estu lnltrprtlita kiel 

lmplko, kt iu ajn Stalo, grupo au persono ltl ajn rajw 
tnlrtprtnl Ian ajn agadon 10 plenum! Ian ajn agon, klu 
cdus dtlrul klun ajn el la rajloj kaj liberttoJ tl-ent 
diftnltaj. 
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