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Mocarstwa
podsycają 
przeMoc
Dlaczego świat potrzebuje 
silnego traktatu 
o HanDlu bronią?
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Od tego czasu Amnesty International oraz 
setki innych organizacji pozarządowych 
nadal prowadzą swoje długie kampanie, 
których celem jest uzyskanie skutecznego 
ATT, a w marcu 2013 r. państwa 
członkowskie ONZ ponownie zbiorą się  
w Nowym Jorku na dziewięć dni 
negocjacji, by sfinalizować powstawanie 
Traktatu. Kilka państw, w tym pięciu 
stałych członków Rady Bezpieczeństwa 
ONZ – Chiny, Francja, Federacja Rosyjska, 
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – 
odpowiada za większą część światowej 
sprzedaży broni konwencjonalnej i będą 
mieć kluczowy głos przy podejmowaniu 
decyzji o zawarciu skutecznego Traktatu 
opartego o poszanowanie praw człowieka. 

Niniejszy raport przedstawia jaką rolę 
na globalnym rynku handlu bronią pełni 
każdy ze stałych członków oraz podkreśla 
główne kwestie Traktatu, które wymagają 
poprawy. Amnesty International wzywa 
przywódców politycznych i urzędników 
państwowych do działania w celu 
zapewnienia skutecznego Traktatu  
o Handlu Bronią do końca marca 2013 r.

Powyżej: Domy i sklepy zniszczone w ataku 
lotniczym w dzielnicy Tariq al-Bab w Aleppo  
w Syrii, sierpień 2012 r.  
Z prawej: Setki zdjęć osób zaginionych przed 
Dziedzińcem Północnym w Bengazi w Libii, 
kwiecień 2011 r

“Rakieta uderzyła w dach tuż 
nad miejscem, w którym się 
zebrali. To była masakra.  
Trzy moje córki zginęły,  
a czwarta została poważnie 
ranna; inne dzieci też miały 
okropne rany… Dlaczego 
bombarduje się domy 
niewinnych cywilów?  
Jak można na to pozwalać?”

ahmad sulayman, którego córki były jednymi z ofiar 
dwukrotnego nalotu lotniczego na dom w tarmali,  
w jabal al-zawiya w syrii w dniu 20 sierpnia 2012 r.

Każdego roku tysiące ludzi ginie, zostaje 
rannych, zgwałconych lub zmuszonych 
do opuszczenia swoich domów w wyniku 
przemocy i nadużyć popełnianych  
z wykorzystaniem konwencjonalnej broni 
i amunicji. Wstrząsające świadectwa  
i zdjęcia ze stref konfliktów  
i z kryzysów, w których narusza się  
prawa człowieka, na całym świecie 
podkreślają wciąż pilną potrzebę 
zaprzestania nieodpowiedzialnych 
transferów i nielegalnego handlu bronią. 

Proces, który został zainicjowany przez 
społeczeństwo obywatelskie z całego 
świata i naciski polityczne, prowadzony 
jest przez ONZ. Jego celem jest 
wynegocjowanie Traktatu o Handlu Bronią 
(Arms Trade Treaty – ATT) i ustanowienie 
międzynarodowych standardów kontroli 
handlu bronią. Proces miał zakończyć 
się w lipcu 2012 r., podczas trwającej 
miesiąc Konferencji ONZ w sprawie 
Traktatu o Handlu Bronią. Dokonano 
postępów, ale Konferencja nie zakończyła 
się podpisaniem porozumienia z powodu 
taktyki niewielkiej mniejszości państw 
polegającej na blokowaniu Traktatu. 

Jego projekt zawiera kilka postanowień, 
które odnoszą się do praw człowieka, 
ale postanowienia te, jak również 
inne, kluczowe środki, muszą zostać 
wzmocnione. 

Handel bronią strzelecką  
w cHinacH
Większość chińskiej broni 
konwencjonalnej jest produkowana przez 
spółki należące do państwa. Główni 
producenci broni strzeleckiej i lekkiej  
to China North Industries Group 
Corporation (Norinco Group) oraz China 
South Industries Group Corporation 
(CSGC). Te dwie spółki produkują 
wszystkie rodzaje broni strzeleckiej  
i lekkiej, w tym karabiny szturmowe, 
karabiny maszynowe, granatniki, 
moździerze i amunicję do nich. 

Na podstawie chińskiego prawa broń, 
amunicja i związany z nimi sprzęt 
powinien być eksportowany z Chin 
wyłącznie przez spółki należące do 
państwa, takie jak Norinco Corporation 
(główny importer/eksporter dla 
Grupy Norinco oraz CSGC) oraz Poly 
Technologies Inc. (w 2008 r. dostarczyła 
broń na statku płynącym do Zimbabwe, 
doprowadzając do międzynarodowego 
oburzenia). 

Chińska broń strzelecka i lekka 
odnajdywana jest m.in. w krajach objętych 
embargiem Rady Bezpieczeństwa ONZ 
na broń oraz w krajach, w których 
istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie 
wykorzystana do popełniania lub 
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ułatwiania popełniania zbrodni (według 
definicji prawa międzynarodowego) lub 
naruszeń praw człowieka, na przykład  
w Demokratycznej Republice Konga oraz 
w Darfurze i innych rejonach Sudanu.

Nie zawsze wiadomo, czy Chiny 
dostarczyły ją bezpośrednio, ale chińska 
broń, taka jak granatniki automatyczne 
QLZ87, jest często widywana w Darfurze,  
a ostatnio także w Kordofanie 
Południowym. W roku 2011 Panel 
Ekspertów ONZ monitorujący 
wprowadzanie embarg ONZ na broń do 
Darfuru, poinformował, że znaczna ilość 
amunicji do broni lekkiej wykorzystywanej 
w Darfurze przez Sudańskie Siły Zbrojne, 
inne agencje bezpieczeństwa i wspierane 
przez rząd bojówki wydaje się pochodzić 
z Chin – posiada oznaczenia stosowane 
przez chińskich producentów broni. 

Chińskie przepisy dotyczące 
eksportu broni nie określają kryteriów 
zabraniających transferów broni, jeśli 
istnieje prawdopodobieństwo, że broń 
ta zostanie wykorzystana do popełniania 
poważnych naruszeń międzynarodowych 
praw człowieka lub prawa humanitarnego. 
Przeciwnie, trzy zasady rządzące 
chińskim eksportem broni to: „(1) 
sprzyjanie zdolności obronnych kraju 
importującego; (2) niezagrażanie pokojowi, 
bezpieczeństwu ani stabilności danego 

libia: czy rząD cHin nie był w stanie kontrolować 
państwowycH spółek?

Dokumenty odnalezione przez kanadyjskiego 
dziennikarza w libii po obaleniu rządu 
kaddafiego ujawniły, że przedstawiciele tego 
rządu odwiedzili pekin w lipcu 2011 r.  
spotkali się tam z przedstawicielami 
chińskich państwowych spółek china north 
industries corporation, china national 
precision Machinery import-export corp 
(cpmiec) oraz china Xinxing import and 
export corporation w celu omówienia 
zakupu broni wartej 200 milionów dolarów. 
gazety „The Globe” oraz „Mail” opisały 
prowadzone w tajemnicy rozmowy na temat 
transferów broni z chin przez algierię i 
afrykę południową. chociaż nie istnieją 
żadne dowody na to, że broń ta została 
wyeksportowana, chińskie spółki wydawały 
się skore do sprzedawania jej rządowi 
kaddafiego, pomimo że libia była objęta 
embargiem rady bezpieczeństwa onz na 
dostawy broni, a w trakcie tych negocjacji 
nadal trwał konflikt pomiędzy siłami 
sprzyjającymi i przeciwnymi kaddafiemu 
oraz siłami międzynarodowymi, którym 
przewodziło nato. 

Żołnierze kaddafiego popełniali poważne 
naruszenia międzynarodowego prawa 
humanitarnego, w tym zbrodnie wojenne, 
oraz poważne naruszenia praw człowieka. 
wykorzystując duże zapasy broni 
konwencjonalnej, celowo zabijali i ranili wielu 
nieuzbrojonych demonstrantów, poddawali 
osoby, uważane przez nich za przeciwników, 
przymusowym zaginięciom, torturom i innym 
formom maltretowania, oraz arbitralnie 
więziły dziesiątki cywilów. przeprowadzali 
ataki moździerzowe, artyleryjskie i rakietowe 
na tereny zamieszkane oraz wykorzystywali 
miny przeciwpiechotne i bomby kasetowe, 
co doprowadziło do śmierci wielu cywilów. 
przeprowadzili egzekucje bez wyroków 
sądowych na osobach, które zostały 
schwytane, unieszkodliwione i nie stanowiły 
żadnego zagrożenia. chińskie ministerstwo 
spraw zagranicznych twierdziło, że nic nie 
wiedziało o tych rozmowach, ale chińscy 
urzędnicy oświadczyli wcześniej, że spółki, 
które chcą eksportować broń, muszą uzyskać 
pozwolenie od stosownej agencji rządowej 
przed rozpoczęciem rozmów.
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regionu, ani świata jako całości; (3) brak 
ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju 
importującego.” Przepisy te pozwalają na 
dużą swobodę w przyznawaniu licencji na 
nieodpowiedzialny eksport broni. Ponadto, 
brak przejrzystości w sprawozdawczości 
w Chinach sprawia, że trudne jest 
ocenienie liczby lub miejsc przeznaczenia 
eksportowanej broni, chyba że informacje 
te zostaną później ujawnione za granicą.

Chiny stwierdziły, że zgadzają się  
z potrzebą, by w Traktacie pojawił się 
przepis wprowadzający poszanowanie 
międzynarodowych praw człowieka  
i prawa humanitarnego, ale sprzeciwiają 
się wprowadzeniu surowych zasad 
odnoszących się do tych kryteriów. Jeśli 
chodzi o zakres Traktatu, Chiny ostatecznie 
zgodziły się w lipcu na wprowadzenie 
postanowień o broni strzeleckiej i lekkiej, 
głównie z powodu nacisku ze strony 
państw rozwijających się, szczególnie  
z Afryki Subsaharyjskiej, lecz sprzeciwiły 
się wprowadzeniu zapisu o transferach 
międzyrządowych i o „prezentach”, które 
stanowić mogą duże luki prawne dla 
nieodpowiedzialnych transferów.

Francja: transFery 
tecHnologii do sudanu
W Darfurze od 10 lat trwa konflikt  
i nie widać żadnych możliwości jego 
rozwiązania, a naruszenia praw 
człowieka nadal są powszechne. Mimo to 
międzynarodowa uwaga przeniosła się na 
inne wydarzenia. mające miejsce  
w Sudanie, w tym walki, które wybuchły  
w Kordofanie Południowym i w prowincji 
Nilu Błękitnego w połowie 2011 roku.  
W 2011 roku siły rządowe i sprzymierzone 
z nimi bojówki przeprowadziły ataki  
w Darfurze, w tym bombardowania  
z powietrza, a opozycyjne grupy zbrojne 
przeprowadziły ataki lądowe w miastach  
i wioskach oraz wokół nich, w tym na 
obozy dla uchodźców wewnętrznych. 
Nadal na wysiedlonych kobietach  
i dziewczętach dochodzi do gwałtów  
i innych form przemocy na tle seksualnym 
ze strony sił rządowych i sprzymierzonych 
z nimi bojówek. 
 
Wszystkie uzbrojone strony potrzebują 
samochodów terenowych do 
transportowania wojowników przez 
rozległe pustynie Darfuru. Niektóre z tych 
samochodów to modele europejskie, 
takie jak Renault Midlum (składane przez 
lokalną firmę GIAD Automotive Industry 
Company). 

Według badań prowadzonych przez 
International Peace Information Service 
(IPIS) w brytyjskim filmie dokumentalnym 
Unreported World na temat Darfuru, 
wyemitowanym w roku 2008, widać było 
zdjęcia wyprodukowanych przez GIAD 
samochodów Renault Midlum w kolorach 
maskujących. Były one stosowane przez 
bojówki Dżandżawidów wspierane przez 
rząd, które dopuszczały się poważnych 
naruszeń praw człowieka. W latach 
2007–2009 Amnesty International 
udokumentowała wielokrotne ataki 
Dżandżawidów na cywilów w Darfurze.

IPIS odkryła, że firma Renault Trucks 
należąca do Volvo transportowała 
samochody Midlum 210.13 z napędem 
na cztery koła w formie rozebranych 
zestawów części (specyficzna forma 
transferu technologii) do GIAD, gdzie 
miały być składane na podstawie 
licencji. W roku 2004 Renault Trucks 
Défense reklamowała te samochody 
jako „véhicules civils militarisables”, 
czyli pojazdy komercyjne, które można 
przerobić na wojskowe.

Ponadto, od czasu jego założenia w roku 
1997, Kompleks Przemysłowy GIAD jest 
powiązany z Military Industry Corporation 
of Sudan, która posiada 25% udziałów  
w GIAD. W roku 2007 Departament 
Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył 

Z prawej: Broń pozostawiona  
w Misracie w Libii, po wycofaniu się  
sił Kaddafiego w maju 2011 r
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sankcje na GIAD za jej „udział w konflikcie 
w regionie Darfuru”. 
 
Firma Renault nie była zobowiązana do 
złożenia wniosku o licencję eksportową, 
ponieważ, według francuskiego 
ministerstwa spraw zagranicznych, 
tego typu samochody nie znajdują się 
ani na liście wojskowej, ani na liście 
produktów podwójnego zastosowania Unii 
Europejskiej. 
 
Firma Renault Trucks twierdziła,  
że samochody były cywilne i określiła,  
że mogą być wykorzystywane wyłącznie 
w celach cywilnych, pomimo że firma ta 
w roku 2004 reklamowała te samochody 
jako „véhicules civils militarisables”, oraz 
że były one wykorzystywane w celach 
wojskowych przez zbrojne grupy  
w Darfurze. 
 
Według Renault Trucks „wróciła [ona] do 
współpracy z GIAD oraz AEW (Advanced 
Engineering Works Company) w roku 
2010 na podstawie dorozumianego 
przedłużeniu warunku obowiązującego  
w ramach «umów, które wygasły».” 

Inny rodzaj pojazdów Renault – lekki 
pojazd zwiadowczy wsparcia (VLRA) – 
został sfotografowany w grudniu 2007 
roku podczas rządowej parady wojskowej 
w Sudanie. Według doniesień od 25 

maja 2005 r. do 21 maja 2007 r. firma 
ACMAT, należąca do Renault Trucks, 
będąca francuskim producentem 
„pojazdów terenowych”, wyeksportowała 
155 pojazdów VLRA do Sudanu. Renault 
Trucks twierdziła, że transfer ten był 
zgodny „z obowiązującymi przepisami  
i ze wcześniejszą, formalną umową  
z francuskimi władzami państwowymi”. 

Kiedy Amnesty International napisała  
do Renault Trucks w listopadzie  
2012 r., aby uzyskać wyjaśnienie  
w sprawie autoryzacji przez francuskie 
władze transferu do Sudanu samochodów 
Midlum i pojazdów VLRA, firma powtórzyła 
swoje wcześniejsze stanowisko przesłane 
do IPIS, tj. „że pojazdy nie są bronią,  
a klienci nie mogą zmieniać ani 
adaptować samochodów do celów 
wojskowych”. W liście z 20 grudnia 
2012 r. francuski Secrétariat général de 
la défense et de la sécurité nationale 
poinformował Amnesty International,  
że od roku 2005 we Francji nie wydano 
żadnych licencji eksportowych na 
sprzedaż sprzętu do Sudanu.

Biorąc pod uwagę trudną sytuacaję 
praw człowieka w Darfurze, jak również 
w innych rejonach Sudanu, oraz fakt, 
że cały Sudan podlega embargu UE na 
broń, Amnesty International uważa, że 
obowiązkiem francuskiego rządu jest 

zapewnienie, by tego rodzaju pojazdy, 
które mogą zostać wykorzystane  
w celach wojskowych, znalazły się na 
liście kontrolnej eksportu wojskowego, 
tak by wszelkie takie eksporty mogły być 
należycie kontrolowane. 

Podczas negocjacji w ramach Konferencji 
ONZ w lipcu 2012 r. wiele państw chciało, 
by Traktat zawierał wyraźne odniesienia do 
wszystkich typów pojazdów wojskowych, 
ich części i elementów, oraz do transferów 
technologii. Powyższy przypadek ilustruje 
istotę ścisłej kontroli międzynarodowych 
transferów sprzętu, części, elementów  
i technologii, które mogą być składane  
i wykorzystywane w celach wojskowych.

eMbargo na broń 
i sprzętu wojskowego do dowolnych 
podmiotów w sudanie. wspólne stanowisko 
rady europejskiej z 9 stycznia 2004 r. 
poszerzyło to embargo o zakaz wsparcia 
technicznego i finansowego, a także 
pośrednictwa i transportu związanych  
z wojskowymi działaniami i sprzętem. 

biorąc pod uwagę ograniczenia embarga 
na broń rady bezpieczeństwa onz, które 
obejmuje jedynie Darfur oraz które jest 
słabo egzekwowane, amnesty international 
wzywała i wzywa wszystkie państwa do 
zawieszenia wszelkich międzynarodowych 
transferów broni do rządu sudanu,  
a radę bezpieczeństwa do poszerzenia 
embarga na broń na cały kraj. pomogłoby 
to w zapobieganiu dalszym poważnym 
naruszeniom międzynarodowego prawa 
humanitarnego i praw człowieka.

uchwała rady bezpieczeństwa onz  
nr 1556 (2004) nałożyła embargo na broń 
na „wszystkie nierządowe podmioty i osoby,  
w tym Dżandżawidów, działające w stanach 
Darfuru północnego, południowego  
i zachodniego”. rok później embargo onz 
zostało rozszerzone na „wszystkie strony 
umowy o zawieszeniu broni z n’Djamena 
oraz wszelkie inne strony walczące  
w stanach Darfuru północnego, 
południowego i zachodniego”. pozwala to 
rządowi sudanu na otrzymywanie broni 
przez chartum lub port sudan, ale nie na 
bezpośrednie jej transfery do Darfuru, bez 
uprzedniej zgody ze strony komitetu onz 
ds. sankcji. 

w roku 1994 ue również nałożyła embargo 
na sudan. zabraniało ono państwom 
członkowskim dostarczania broni, amunicji 
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rosyjskie dostawy broni  
do syrii 
Federacja Rosyjska spośród państw 
handlujących bronią jest na drugim 
miejscu pod względem wartości 
eksportu. Posiada znaczny wpływ na 
negocjacje nad Traktatem i była jedynym 
z najważniejszych eksporterów broni, 
którzy wstrzymali się od głosu podczas 
głosowania Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
6 listopada 2012 r. nad kontynuowaniem 
negocjacji nad ATT.

Amnesty International dokumentowała 
i nadal dokumentuje liczne dostawy 
rosyjskiej broni do krajów, co do których 
istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie 
ona wykorzystana do popełniania lub 
ułatwiania popełniania poważnych 
naruszeń międzynarodowego prawa 
humanitarnego i praw człowieka. 
Przykłady obejmują karabiny szturmowe 
AK dostarczane do Libii za rządów 
Kaddafiego czy śmigłowce szturmowe 
Mi-24 dostarczane do Sudanu, pomimo że 
Sudańskie Siły Powietrzne wykorzystywały 
wcześniej w Darfurze takie helikoptery 
do ataków powietrznych zarówno na cele 
wojskowe jak i cywilne.

TRANSFER BRONI DO SyRII 

Pojawia się wiele spekulacji na temat tego, 
czy Rosja w czasie trwającego konfliktu 

dostarcza broń do Syrii. Według doniesień 
przed rokiem 2011 Rosja, kontynuując 
współpracę prowadzoną dwadzieścia lat 
wcześniej przez Związek Radziecki, była 
największym eksporterem broni do Syrii, 
co stanowiło 10% całego eksportu Rosji. 
Od początku konfliktu Rosja, obok Chin, 
blokuje wysiłki ONZ, by nałożyć embargo 
na broń do Syrii i sankcje na ten kraj. 
Państwa te blokują także skierowanie 
sytuacji w tym kraju do Międzynarodowego 
Trybunału Karnego. Rosyjski rząd 
publicznie podjął niewiele kroków, by 
rozwiać podejrzenia na temat dalszych 
dostaw broni do Syrii podczas konfliktu 
i najwyraźniej podjął próby dostarczenia 
zmodernizowanych śmigłowców 
szturmowych w czerwcu 2012 r., czyli 
niedługo przed nasileniem się nalotów 
powietrznych przeprowadzanych przez 
rząd syryjski w lipcu 2012 r. 

Ten wewnętrzny konflikt zbrojny objął 
teraz większą część kraju i spowodował 
śmierć tysięcy cywilów oraz wysiedlenie 
setek tysięcy kolejnych. Arbitralne ataki 
lotnicze i moździerzowe, ataki bombowe, 
pozasądowe egzekucje i „doraźne” 
zabójstwa, zastraszenia i porwania stały 
się elementami codziennej rzeczywistości.  
Do 11 stycznia 2013 r. Amnesty 
International otrzymała doniesienia  
o przynajmniej 33 000 osób, które zginęły 
od początku konfliktu w marcu 2011 r.

W swoich siłach powietrznych Syria 
wykorzystuje głównie myśliwce  
i helikoptery z czasów sowieckich,  
z których większość została dostarczona 
ponad 20 lat temu, choć najwyraźniej 
niektóre z nich przeszły modernizację. 
Ponadto, według Rejestru Broni 
Konwencjonalnej ONZ, w 2008 roku 
Białoruś wyeksportowała do Syrii 33 
myśliwce Mig-23 pochodzące  
z Rosji. Decyzje państw trzecich,  
by reeksportować rosyjską broń  
wymagają autoryzacji ze strony Moskwy,  
a w roku 2006 Rosja podpisała umowę 
z Syrią o „monitorowaniu prawidłowego 
wykorzystywania określonych typów 
towarów wojskowych”. 

Syryjska armia w trakcie konfliktu 
wykorzystuje różne samoloty i helikoptery 
do powietrznych ataków i bombardowań,  
a analiza nagrań zamieszczonych  
w Internecie wskazuje, że są to na 
przykład myśliwce Mig-21, Mig-23 oraz 
Su-24, helikoptery transportowe Mi-8/17  
i Mi-24 oraz śmigłowce szturmowe Mi-25. 
Z powodu arbitralnych bombardowań 
z powietrza przeprowadzonych przez 
syryjską armię wielu mieszkańców  
w różnych rejonach tego kraju zginęło 
lub zostało okaleczonych. Ataki takie, 
w których nie rozróżnia się pomiędzy 
celami cywilnymi a wojskowymi, stanowią 
zbrodnie wojenne. We wrześniu 2012 r. 
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Z lewej: Mężczyzna ratuje meble  
po tym jak jego dom został zbombardowany 
przez siły rządowe w mieście  
Maraat al-Numan w północno-zachodniej  
Syrii w listopadzie 2012 r.

Amnesty International była  
świadkiem codziennych bombardowań  
z powietrza oraz ataków artyleryjskich  
i moździerzowych na miasteczka i wioski 
w całym regionie Jabal al-Zawiya,  
a także w niektórych częściach regionów 
Idlib i północnej Hamy. Odnalezione  
w miejscach ataków przez przedstawicieli 
Amnesty International niewypały oraz 
pozostałości broni obejmowały: bomby 
odłamkowe OFAB-100-120 z czasów 
sowieckich (zrzucane z powietrza bez 
naprowadzania zawierają silny środek 
wybuchowy) oraz inne, niezidentyfikowane 
bomby bez naprowadzania wypełnione 
odłamkami metalowych prętów dla 
uzyskania maksymalnej siły; bomby 
kasetowe RBK-250 zawierające mniejsze 
bomby zapalające ZAB-2.5; rakiety S5; 
oraz pociski artyleryjskie 122 mm  
i moździerzowe 120 mm. 

Stosowanie tak trudnej do kontrolowania 
broni i amunicji na obszarach 
zamieszkanych spowodowało znaczny 
wzrost liczby ofiar cywilnych oraz masowe 
przesiedlenia cywilów. 

Według doniesień w roku 2007  
i 2008 Syria podpisała z Rosją umowy 
na przegląd, naprawę i ulepszenie 
myśliwców i systemów śmigłowców, w tym 
śmigłowców szturmowych Mi-25. Według 
doniesień w czerwcu 2012 r. Rosja 

podjęła próbę wysłania po gruntownym 
przeglądzie kolejnych trzech helikopterów 
do Syrii na pokładzie statku MV Alaed, 
który opuścił rosyjski port w Bałtyjsku 
11 czerwca 2012 r. Prawdopodobnie 
statek ten został zmuszony do zawrócenia 
na Morzu Północnym i do powrotu do 
portu. Następnie, w listopadzie 2012 r., 
pojawiły się doniesienia, że planowany 
jest przelot tych helikopterów do Syrii, 
lecz nie jest jasne, czy dotarły one na 
miejsce. W artykule opublikowanym przez 
„ProPublica” władze irackie twierdzią, 
że nie wydały zgody na taki przelot 
nad swoim terytorium. Bez względu na 
to, czy jakiekolwiek wyremontowane 
śmigłowce szturmowe zostały dostarczone, 
Rosja wydaje się skora do dozbrajania 
sił prezydenta Assada, pomimo iż 
prawdopodobne jest, że zostałyby 
wykorzystane do popełnienia dalszych 
zbrodni wojennych. 

Ponadto Syria korzysta głównie 
z rosyjskich systemów obrony 
przeciwlotniczej i pojawiły się informacje, 
że Syria podpisała umowy na nowe lub 
ulepszone systemy obrony powietrznej  
i rakietowej wybrzeża, oraz że dostarczanie 
tych systemów trwało nadal w latach 2011 
i 2012. Przykładowo: pierwsze cztery serie 
zmodernizowanych systemów rakietowej 
obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu 
zostały według doniesień wysłane do Syrii 

w roku 2011, a cztery kolejne zostały 
wysłane na pokładzie frachtowca Alaed  
w czerwcu 2012 r.

Rosyjski rząd nadal publikuje 
oświadczenia w sprawie podpisanych 
umów w sprawie broni oraz ich dostaw 
do Syrii, które są, w najlepszym razie, 
niejasne. Twierdzi on, że żadna broń 
nie jest dostarczana, ale nie zaprzecza, 
że broń i inny sprzęt wojskowy może 
zostać wysłany przez Rosję do Syrii na 
podstawie starych umów. Mimo to rosyjski 
wiceminister spraw zagranicznych Michaił 
Bogdanow twierdził, że „podejmując 
decyzje w sprawie dostaw pewnych broni, 
Rosja zawsze bierze pod uwagę zarówno 
swoje międzynarodowe zobowiązania 
w tym zakresie, które rygorystycznie 
wypełniamy, jak i ogólną sytuację w kraju 
importującym oraz w całym regionie. 
Powstrzymujemy się od dostaw jeśli mamy 
powody, by sądzić, że mogłyby one mieć 
efekt destabilizujący”. 

Amnesty International wzywa Rosję do 
zakończenia spekulacji dotyczących 
jej ciągłych dostaw broni dla syryjskich 
sił zbrojnych poprzez natychmiastowe 
zawieszenie sprzedaży i dostaw do Syrii 
wszelkiej broni, w tym wyremontowanego 
sprzętu, oraz wsparcie egzekwowania 
rozległego embarga ONZ na broń 
dla rządu Syrii. Embarga na broń są 
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potrzebne, gdy broń, amunicja i związany 
z nimi sprzęt są wykorzystywane 
do popełniania powszechnych lub 
systematycznych naruszeń praw człowieka 
lub zbrodni wojennych, lecz embarga 
takie przeważnie są nakładane zbyt 
późno. W związku z tym głównym celem 
Traktatu o Handlu Bronią powinna być 
pomoc w zapobieganiu takim kryzysom 
poprzez wymaganie, by wszystkie 
państwa odmawiały międzynarodowych 
transferów broni konwencjonalnej, jeśli 
istnieje znaczne ryzyko, że przyczyni się 
ona do popełniania poważnych naruszeń 
międzynarodowych praw człowieka lub 
prawa humanitarnego. Państwa mają 
obowiązek, by nie pomagać innym 
państwom, jeżeli wiedzą, że istnieje 
prawdopodobieństwo, że te inne państwa 
wykorzystają tę pomoc do popełniania 
zbrodni wojennych lub poważnych 
naruszeń praw człowieka stanowiących 
zbrodnie na podstawie prawa 
międzynarodowego, takich jak zabójstwa 
pozasądowe, przymusowe zaginięcia 
i tortury. Zakaz ten powinien również 
znaleźć odzwierciedlenie w Traktacie.

wielka brytania: 
pośrednictwo  
i spółki-wydmuszki
1 października 2008 r. rząd Wielkiej 
Brytanii rozszerzył zakres eksterytorialnej 
kontroli nad pośrednikami w handlu  
bronią, tak by objęła także 
międzynarodowe transfery broni 
strzeleckiej i lekkiej, w tym ważną, nową 
kontrolę jej transportu. 

Jednakże pojawia się coraz więcej 
dowodów na to, że brytyjskie „spółki-
wydmuszki” są  
wykorzystywane przez zagranicznych 
pośredników w handlu bronią w celu 
ułatwiania nie licencjonowanych 
dostaw broni, amunicji i związanego 
z nią sprzętu do krajów, w których 
istnieje prawdopodobieństwo, że 
zostaną wykorzystane do popełniania 
lub ułatwiania popełniania poważnych 
naruszeń praw człowieka. 

Liczne spółki-wydmuszki są rejestrowane 
w Wielkiej Brytanii, z brytyjskim adresem 
siedziby, ale należą do obcokrajowców. 
Chociaż są one podmiotami legalnymi  
w Wielkiej Brytanii, przeważnie 
zarządzane są spoza niej, przez właścicieli 
mieszkających za granicą. Nie jest także 
wymagane deklarowanie ich beneficjentów 
ani prawdziwych właścicieli, którzy 

Pierwsze z prawej: Wyprodukowane na 
Ukrainie czołgi podstawowe T-72M1  
w miasteczku Mayom w Sudanie 
Południowym, styczeń 2012 r. Czołgi te 
zostały przetransportowane w tajemnicy,  
z wykorzystaniem podstawionych organizacji 
zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. 
Drugie z prawej: Dziewięcioletnia Atong 
Aken płacze, ściskając w rękach walizkę 
w prowizorycznym obozie dla uchodźców 
wewnętrznych w Mayan Abun w Sudanie 
Południowym. Atong i jej matka zostały 
rozdzielone, gdy dziesiątki tysięcy osób 
uciekały z przygranicznego miasteczka Abyei 
podczas ofensywy, maj 2011 r.

wykorzystują je do pośrednictwa handlu 
bronią pomiędzy krajami trzecimi lub są 
zaangażowani w dostarczanie usług blisko 
związanych z bronią, takich jak jej wysyłka 
i transport.
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PODSTAWIONA SPółKA BRyTyJSKA 
„ORGANIZUJE” TRANSPORT CZOłGóW 
DO SUDANU POłUDNIOWEGO

Brytyjskie spółki-wydmuszki były 
zaangażowane w międzynarodową 
sieć potajemnych dostaw kilku dużych 
transportów, przez Kenię do rządu 
Sudanu Południowego, składających 
się z wyprodukowanych na Ukrainie 
czołgów T-72, broni artyleryjskiej, licznych 
wyrzutni rakiet, granatników i karabinów 
szturmowych. 

Informacje uzyskane przez Amnesty 
International wskazują na to, że 
zarejestrowana w Wielkiej Brytanii spółka 
Marine Energy Trading Company Ltd 
(METCO) wyczarterowała na określony 
czas okręt MV Radomyshl w celu 
przetransportowania pierwszej partii broni. 
MV Radomyshl, zarządzany przez spółkę 
Danube Shipping z Ukrainy, wypłynął  
z portu w Oktiabrsku w tym kraju dnia 14 
września 2007 r. i przybył do Mombasy 
w Kenii 29 października 2007 r. Ace 
Shipping Ltd z Wyspy Man wyczarterowała 
na określony czas statek Beluga 
Endurance z drugą partią ładunku, który 
wypłynął z Oktiabrska 12 grudnia 2007 r., 
a przybył do Mombasy 12 stycznia 2008 r. 

Przedstawiciele ukraińskiej spółki Phoenix 
Transport Services, która organizowała 
wysyłkę broni, powiedzieli Amnesty 

International, że „jedynym powodem [dla] 
wykorzystania Ace Shipping Co. podczas 
czarterowania statku było uproszczenie 
księgowości, ponieważ ukraińskie 
przepisy podatkowe należą do najbardziej 
skomplikowanych na świecie”. W roku 
2011 w operacjach zbrojnych  
w rejonie dorzecza górnego Nilu w 
Sudanie Południowym pomiędzy siłami 
zbrojnymi Sudanu Południowego (SPLA)  
a zbrojnymi grupami opozycyjnymi doszło 
do arbitralnych ataków na cywilne osady 
oraz do przymusowych wysiedleń tysięcy 
ludzi. 

W niektórych przypadkach obie strony nie 
rozróżniały ataków na cele cywilne od tych 
na cele wojskowe, co jest wymagane przez 
międzynarodowe prawo humanitarne. 
Czołgi SPLA były wykorzystywane do 
ostrzeliwania zbrojnych sił opozycyjnych 
na obszarach zamieszkanych przez 
cywilów bez podjęcia stosownych środków 
zapobiegających ofiarom cywilnym. 
24 stycznia 2012 r. przedstawiciele 
Amnesty International zauważyli w 
miasteczku Mayom, w Stanie Unity, 
trzy charakterystyczne czołgi T-72M1, 
produkowane na Ukrainie. Są one 
kompletnie niedostosowane do walki  
w terenach miejskich.  
Zostały wykorzystane do wystrzelenia 
salw pocisków wybuchowych na obszary 
zamieszkane przez cywilów.

jak zDefiniować aMunicję, 
wyposaŻenie i uzbrojenie?
amerykańska lista uzbrojenia (us 
Munitions list) obejmuje kategorie 
produktów defensywnych, usług oraz 
technologii, w tym karabiny szturmowe, 
pojazdy opancerzone, samoloty i amunicję. 
amunicja jest traktowana jako istotny  
sprzęt wojskowy, wymagający specjalnej 
kontroli eksportowej z powodu możliwości  
jej stosowania w celach wojskowych.  
trzy główne kategorie amunicji to: naboje; 
pociski, rakiety, bomby i miny; a także 
środki toksyczne, w tym te wykorzystywane 
w gazie łzawiącym. amerykański rząd 
traktuje międzynarodowe transfery 
amunicji równie surowo jak transfery 
innych przedmiotów z listy. w obecnym 
projekcie traktatu o Handlu bronią termin 
amunicja („ammunition”) nie obejmuje 
całego uzbrojenia („munitions”). nie każde 
państwo używa terminu „munitions”  
w takim samym znaczeniu, lecz przeważnie 
jest on rozumiany jako obejmujący 
amunicję i sprzęt wszelkiego rodzaju do 
stosowania z dowolną bronią, przedmiotem 
lub technologią; bomby, rakiety, granaty, 
pociski, w tym pociski artyleryjskie, 
magazynki do broni palnej, miny i torpedy; 
materiały wybuchowe, środki toksyczne oraz 
urządzenia z zapalnikiem wykorzystywane 
w celach wojskowych. traktat powinien 
odzwierciedlać istniejące, powszechne 
praktyki oraz wyraźnie obejmować całe 
uzbrojenie i amunicję.
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Z prawej: Ranni demonstranci otrzymują 
pomoc w szpitalu polowym podczas  
walk z siłami rządowymi w Taizie  
w południowym Jemenie, kwiecień  
2011 r. Wojsko i policyjni snajperzy otworzyli 
ogień do demonstrantów, w wyniku czego 
zginęło przynajmniej 15 osób.  
Druga strona: Wykorzystana amunicja, 
Jemen, 2012 r. Stany Zjednoczone są 
największym dostawcą broni do Jemenu, 
gdzie w roku 2011 siły bezpieczeństwa 
użyły ostrej amunicji, gazu łzawiącego, 
pałek i paralizatorów przeciwko pokojowym 
demonstrantom.

Badania przeprowadzone przez Amnesty 
International oraz organizację Small Arms 
Survey wykazały, że w latach 2007 oraz 
2008 75 takich czołgów (wraz z dużą 
ilością innej artylerii, broni strzeleckiej  
i lekkiej) zostało dostarczonych  
w trzech partiach z Ukrainy przez Kenię 
do rządu Sudanu Południowego. Był 
to pierwszy przypadek, kiedy analitycy 
Amnesty International potwierdzili 
wykorzystanie tych czołgów w Sudanie 
Południowym. Amnesty International 
wielokrotnie wzywała wszystkie rządy,  
w tym brytyjski, do wprowadzenia 
skutecznej rejestracji i autoryzacji 
wszelkich operacji polegających na 
pośrednictwie w handlu bronią i usługach 
transportowych w ramach właściwości 
każdego z państw oraz do zawarcia 
takiego wymogu w Traktacie. Rząd Wielkiej 
Brytanii powinien sprawować surową 
kontrolę nad wymaganiami związanymi  
z rejestracją, własnością i raportowaniem 
spółek-wydmuszek. Pozwoliłoby to 
władzom na skuteczne nadzorowanie 
pośrednictwa takich spółek w handlu 
bronią oraz działalności transportowanej  
z nią związanej, bez względu na to czy ich 
działalność jest rzeczywiście prowadzona 
w Wielkiej Brytanii.

stany zjednoczone 
dostarczają amunicję  
do jemenu
Stany Zjednoczone są największym 
eksporterem broni na świecie i dostarczają 
duże zapasy bomb, magazynków, 
materiałów wybuchowych, moździerzy, 
pocisków i gazu łzawiącego do ponad 70 
krajów świata. Urzędnicy z USA i innych 
krajów sprzeciwiają się uwzględnieniu 
amunicji w zakresie obowiązywania 
Traktatu, twierdząc, że jest to kwestia 
zbyt delikatna i trudna do raportowania, 
pomimo iż kraje te już regulują własny 
eksport i import amunicji. 

Wszystkie państwa członkowskie ONZ, 
biorące udział w negocjacjach nad 
Traktatem o Handlu Bronią, uzgodniły, że 
nie powinien on obejmować transferów ani 
sprzedaży w ramach jednego kraju.
Jednakże Narodowe Stowarzyszenie 
Strzeleckie Ameryki (National Rifle 
Association of America – NRA) lobbuje 
intensywnie przeciwko Traktatowi, 
twierdząc, że nałoży on ograniczenia na 
posiadanie broni palnej przez cywilów 
w USA. NRA naciskała również na rząd 
Stanów Zjednoczonych, by sprzeciwił się 
raportowaniu na podstawie ATT o imporcie 
amunicji do broni palnej oraz by osłabił 
zasady zapobiegające ryzyku obchodzenia 
przepisów. 

Nie da się śledzić każdej sztuki uzbrojenia 
ani amunicji. Jednakże, jak 10 lipca  
2012 r. stwierdził Wicesekretarz 
Departamentu Stanu USA: „śledzimy 
transfery palet i ton, a nie każdej sztuki, 
a typowe transfery [którymi jesteśmy 
zainteresowani] obejmują setki tysięcy 
lub miliony sztuk amunicji”. Ponadto 
amerykańskie ustawodawstwo wymaga 
pewnego stopnia przejrzystości 
transferów amunicji, w tym składania 
raportów Kongresowi. Odpowiedzialność 
za stosowanie broni, uzbrojenia oraz 
związanego z nim sprzętu dostarczanego 
do konkretnego kraju jest kluczowa, 
a weryfikacja po wysyłce jest jednym 
z najważniejszych mechanizmów 
monitorowania tego, czy artykuły 
dotarły do zamierzonego użytkownika 
docelowego, do wykorzystania zgodnego  
z prawem. 

TRANSFERy AMUNICJI 
NIESTANDARDOWEJ (NIE 
WyPRODUKOWANEJ W USA)  
DO JEMENU 

Na podstawie amerykańskiego programu 
Foreign Military Sales (FMS) różne 
typy amunicji są dostarczane rządom 
sojuszniczym i zaprzyjaźnionym w 
celach szkoleniowych i do walki. Stany 
Zjednoczone eksportują także „amunicję 
niestandardową” – nie wyprodukowaną 
w USA, lecz przeważnie w krajach byłego 
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ZSSR lub w Europie Wschodniej. Decyzja 
o autoryzacji takiego eksportu musi zostać 
podjęta zgodnie z Ustawą o kontroli 
eksportu broni (Arms Export Control Act), 
Ustawą o pomocy zagranicznej (Foreign 
Assistance Act) oraz innymi ustawami  
i strategiami, chyba że Departament Stanu 
USA uzna, że rząd danego kraju angażuje 
się w „ciągłe i poważne naruszenia 
uznawanych na świecie praw człowieka”.
Rzeczywisty eksport niestandardowej 
amunicji z innego kraju nie podlega 
amerykańskim procedurom licencyjnym. 
Jednak licencja na eksport amunicji 
niestandardowej do kraju trzeciego 
zostanie wydana w kraju, w którym jest 
ona zakupywana. Taka amunicja nie jest 
rejestrowana jako import ani eksport w 
amerykańskich celnych bazach danych, 
ponieważ fizycznie nie będzie znajdować 
się na terytorium USA, w związku  
z czym nie zostanie zarejestrowana  
w amerykańskim Zautomatyzowanym 
Systemie Eksportowym, który jest 
najważniejszym narzędziem w USA  
zapewniającym przejrzystość rejestrowania 
wszystkich eksportów z USA (w tym 
międzyrządowej sprzedaży w systemie 
FMS). Amnesty International oraz 
inne instytucje, w tym Biuro ds. 
Odpowiedzialności Rządu USA  
(US Government Accountability Office), 
kwestionują brak odpowiedzialności  
za tego typu transfery z krajów trzecich. 

13 września 2012 r. amerykański 
Departament Obrony przyznał kontrakt 
amerykańskiej spółce Alliant Techsystems 
Inc na dostawę niestandardowego 
uzbrojenia do „zagranicznych rządów 
i międzynarodowych organizacji 
posiadających uprawnienia do transferu 
artykułów związanych z obronnością”. 
Maksymalna potencjalna wartość 
kontraktu wynosi ponad 236 milionów 
dolarów. Trafią one na przykład do 
Afgańskiej Policji i Armii, do Iraku, 
Jemenu, Ugandy, na Filipiny oraz do 
różnych innych, nieujawnionych krajów. 
Amnesty International przypomina obawy 
związane z prawami człowieka wobec 
poważnych przypadków nadużywania 
uzbrojenia i związanego z nim sprzętu 
przez siły bezpieczeństwa wymienionych 
powyżej krajów.

W kontrakcie dla Jemenu zapisano milion 
sztuk amunicji do karabinów snajperskich, 
25 tysięcy rakiet odłamkowych 40 mm 
OG-7V HE do granatników oraz 12 500 
pocisków moździerzowych 82 mm. 
Stany Zjednoczone stały się największym 
dostawcą sprzętu wojskowego  
do Jemenu i, na podstawie FMS,  
w roku 2011 dostarczyły jemeńskiemu 
rządowi broń wartą 4,8 miliona dolarów. 
W tym samym roku jemeńskie siły 
bezpieczeństwa użyły ostrej amunicji, 
gazu łzawiącego, pałek i paralizatorów 

przeciwko pokojowym demonstrantom. 
Jeden z najpoważniejszych przypadków 
miał miejsce 18 marca, kiedy zginęły 
dziesiątki osób, a ponad 200 zostało 
rannych, w wyniku skoordynowanych 
ataków na demonstrantów zebranych 
niedaleko Uniwersytetu w Sanie ze strony 
snajperów i sił bezpieczeństwa. 7 lipca 
2012 r. przynajmniej trzy osoby zginęły  
po tym jak Centralne Siły Bezpieczeństwa 
i snajperzy otworzyli ogień do pokojowych 
demonstrantów podczas marszu  
w portowym mieście Aden. Czwarty 
mężczyzna zmarł później w wyniku 
odniesionych obrażeń, a prawdopodobnie 
18 kolejnych zostało rannych. 

W konflikcie w Abyanie jemeńskie siły 
rządowe wykorzystały samoloty i artylerię 
do ataków na dzielnice mieszkalne, co 
stanowiło próbę odzyskania kontroli nad 
obszarami, które zostały wcześniej zajęte 
przez Ansar al-Sari’a, grupę zbrojną 
stowarzyszoną z Al-Kaidą Półwyspu 
Arabskiego. Zginęły dziesiątki cywilów, 
w tym dzieci, a wiele kolejnych zostało 
rannych. Nadużycia popełnione przez 
Ansar al-Shari’a obejmowały: lekkomyślne 
narażenie cywilów na obrażenia poprzez 
przechowywanie amunicji i materiałów 
wybuchowych na zatłoczonych, 
zamieszkanych obszarach; inicjowanie 
ataków z bezpośredniego sąsiedztwa 
zamieszkanych domów; pojmanie, 
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przetrzymywanie i maltretowanie 
cywilów; ograniczanie dostępu do opieki 
medycznej; intensywne stosowanie min  
i pułapek minowych. 

Amnesty International wezwała rząd 
amerykański do zaprzestania wszelkich 
transferów broni do Jemenu, jeśli istnieje 
prawdopodobieństwo, że zostanie ona 
wykorzystana do popełniania lub ułatwiania 
popełniania poważnych naruszeń 
międzynarodowych praw człowieka lub 
międzynarodowego prawa humanitarnego. 
Ponadto, by zapobiec sytuacjom,  
w których inne państwa pozwalałyby na 
takie transfery broni, amerykański rząd 
powinien wesprzeć wprowadzenie do 
Traktatu znaczących przepisów, takich jak 
silne kryteria praw człowieka i prawa  
humanitarnego do kontrolowania 
transferów wszelkiego uzbrojenia, w tym  
amunicji. Traktat powinien również 
zawierać postanowienie o skutecznych 
środkach mających na celu powstrzymanie 
przypadków obchodzenia przez kraje 
przepisów związanych z uzbrojeniem.

wnioski 
Opisane powyżej przypadki 
międzynarodowych transferów broni 
dokonywanych przez stałych członków 
Rady Bezpieczeństwa, jak również przez 
inne kraje handlujące bronią, pokazują 
dlaczego potrzebny jest efektywny Traktat 
o Handlu Bronią. Brak światowych 
standardów kontroli handlu bronią 
pomiędzy krajami musi zostać pilnie 
naprawiony, gdyż każdego roku giną  
setki tysięcy osób oraz niszczone są  

źródła utrzymania milionów ludzi  
na całym świecie. Skuteczność Traktatu 
zależy od tego, czy będzie zawierał 
„Złotą Zasadę”, która wymagać będzie, 
by wszystkie państwa-strony odmówiły, 
zawiesiły lub odwołały zezwolenie na 
międzynarodowe transfery broni, co do 
której istnieje prawdopodobieństwo, że 
zostanie wykorzystana do popełniania 
lub ułatwiania popełniania poważnych 
naruszeń międzynarodowych praw 
człowieka lub międzynarodowego prawa 
humanitarnego. Potrzebny jest również 
wyraźny zakaz udzielania pomocy 
związanej z bronią konwencjonalną 
przez państwa-strony innym 
krajom, jeżeli wiedzą one, że istnieje 
prawdopodobieństwo, że państwa 
wykorzystają tę pomoc do popełniania 
zbrodni wojennych lub poważnych 
naruszeń praw człowieka stanowiących 
zbrodnie na podstawie prawa 
międzynarodowego, takich jak zabójstwa 
pozasądowe, przymusowe zaginięcia  
i tortury. Zakres ATT powinien również 
obejmować wszystkie typy broni  
i uzbrojenia wykorzystywanego przez 
wojsko i w wewnętrznych operacjach 
bezpieczeństwa, jak również związanego  
z nimi sprzętu, części i technologii. 

Transfery powinny obejmować również 
handel międzynarodowy oraz „prezenty”. 
Pośrednictwo, transport i usługi finansowe 
związane z międzynarodowymi transferami 
broni muszą zostać uregulowane. 

Powyżej po lewej: Podczas negocjacji 
ONZ nad handlem bronią w lipcu 2012 r. 
Amnesty International wzniosła w Nowym 
Jorku nagrobki, by zwiększyć świadomość 
ludzi na temat wpływu niekontrolowanego 
handlu bronią. Powyżej po prawej: Amnesty 
International Mexico zaparkowała żółty czołg 
przed amerykańską ambasadą w Mexico City, 
by zaprotestować przeciwko sprzeciwowi 
USA, na forum ONZ w lipcu 2012 r., wobec 
uwzględnienia amunicji w negocjacjach na 
temat handlu bronią. Okładka przednia: 
Mężczyzna gestykuluje bezradnie przed 
domami zniszczonymi podczas ataku 
syryjskiego lotnictwa w Azaz, 47 km na północ 
od Aleppo, sierpień 2012 r.

Coroczne raporty powinny zawierać dane 
na temat wszystkich transferów  
i działań, a także powinny być poddawane 
powszechnej ocenie. Nie można pozwalać 
na wyjątki. Te surowe zasady pomogłyby 
uratować wiele osób i ochronić ich źródła 
utrzymania przed nieodpowiedzialnymi 
transferami broni. Traktat nie stanowi 
uniwersalnego leku na wszystkie 
problemy, ale jego wprowadzenie stanowi 
istotny krok na drodze do dużo bardziej 
bezpiecznego świata dla miliardów ludzi.

Tłumaczył Bartosz Kumanek

■  Amnesty International pragnie wyrazić 
swoją wdzięczność dla International Peace 
Information Service vzw oraz Omega 
Research Foundation za ich wkład  
w powstanie niniejszego raportu.

amnesty international to globalny ruch zrzeszający ponad 3 mln zwolenników, członków 
i aktywistów w ponad 150 krajach i terytoriach, którzy prowadzą kampanie na rzecz 
zakończenia poważnych naruszeń praw człowieka.

naszą wizją jest, by każda osoba cieszyła się wszystkimi prawami zawartymi  
w powszechnej Deklaracji praw człowieka i w innych międzynarodowych standardach 
praw człowieka.

jesteśmy niezależni od wszelkich rządów, ideologii politycznych, interesów gospodarczych 
i religii, a finansowani jesteśmy głównie ze składek członkowskich i darowizn. 

marzec 2013

stowarzyszenie
amnesty international
ul. piękna 66a, lokal 2, i piętro
00-672 warszawa
tel/fax: (22) 827-60-00
amnesty@amnesty.org.pl

www.amnesty.org.pl
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