Raport roczny

2005

Amnesty International Polska
Polska sekcja Amnesty International w 2004 r. otrzyma³a status
organizacji po¿ytku publicznego. Pozwala to m.in. na korzystanie z mo¿liwoœci pozyskiwania funduszy z 1% podatków p³aconych przez Polaków.
Podczas Walnego Zgromadzenia AI wybrano nowe w³adze.
Prezesem sekcji zosta³a Wojciech Makowski. W 2005 roku pozyskaliœmy ponad 1100 donorów i donorek, czyli osób przekazuj¹cych regularnie pewne kwoty pieniêdzy na rzecz Amnesty.

Kim jestesmy?

Wizja
Wizj¹ Amnesty International jest œwiat, w którym ka¿demu cz³owiekowi przys³uguj¹ prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji
Praw Cz³owieka i innych uznanych miêdzynarodowych standardach praw cz³owieka.

Misja
Aby urzeczywistniæ tê wizjê, Amnesty International podejmuje
dzia³ania zmierzaj¹ce do przeciwstawiania siê powa¿nym naruszeniom prawa ka¿dego cz³owieka do ﬁzycznej i psychicznej
integralnoœci, do wolnoœci sumienia i wypowiedzi, oraz do traktowania wolnego od dyskryminacji. Dzia³ania te prowadzone s¹
w szerszym kontekœcie promowania wszystkich praw cz³owieka.

www.amnesty.org.pl

Amnesty International jest ogólnoœwiatowym ruchem ludzi dzia³aj¹cych na rzecz praw cz³owieka, nagrodzonym Pokojow¹ Nagrod¹
Nobla w 1977 r. Jej cz³onkowie dobrowolnie poœwiêcaj¹ swój czas
i energiê, solidaryzuj¹c siê z oﬁarami przypadków naruszeñ praw
cz³owieka.
Podstawow¹ form¹ dzia³alnoœci Amnesty International jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeñ praw cz³owieka, ale na tym jej praca siê nie
koñczy. Cz³onkowie AI podejmuj¹ praktyczne i skuteczne kroki
w celu powstrzymania tych naruszeñ.
Naszym znakiem jest okolona drutem kolczastym œwieca,
a inspiracj¹ do dokonania takiego w³aœnie wyboru by³o stare
chiñskie przys³owie wielokrotnie spotykane w literaturze
angielskiej: lepiej zapal œwiecê, ni¿ byœ mia³ przeklinaæ ciemnoœæ.
W ten sposób znak Amnesty International, jej znane dzisiaj na
ca³ym œwiecie logo, sta³ siê symbolem nadziei dla tych wszystkich,
którzy bezprawnie znaleźli siê za kolczastym drutem - których
pozbawiono tej podstawowej wartoœci przydanej istocie ludzkiej,
jak¹ jest wolnoœæ.
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Listy ratujace zycie
Pilne Akcje Amnesty International to jeden ze sposobów ratowania na ca³ym œwiecie wiêźniów politycznych, którzy s¹ torturowani, których wkrótce
czeka egzekucja, którzy nie otrzymuj¹ koniecznej opieki medycznej, którzy
zaginêli ujêci przez s³u¿by bezpieczeñstwa lub s¹ oﬁarami niesprawiedliwych procesów.
W ramach sieci Pilnych Akcji tysi¹ce sympatyków i sympatyczek AI wysy³a
listy do w³adz wielu krajów w odpowiedzi na konkretne przypadki ³amania praw cz³owieka. Z inicjatywy polskiej sekcji AI odby³a siê VI ju¿ edycja
Miêdzynarodowego Maratonu Pisania Listów. Przez 24 godziny w 20 miastach w Polsce i 36 krajach na œwiecie napisano ponad 80 tysiêcy listów!

Pisanie listów w Katowicach

Chiny
Dziesi¹tki tysiêcy ludzi arbitralnie zatrzymywanych lub wiêzionych za pokojowe wyra¿anie swoich praw do swobodnego wypowiadania siê, stowarzyszania, lub przekonañ, wysokie wyroki wiêzienia, 3400 egzekucji, przeœladowanie cz³onków ruchu
duchowego Falun Gong, wiêzienie i torturowanie tybetañskich mnichów – to chiñska
rzeczywistoœæ.
Cz³onkowie i cz³onkinie Amnesty apelowali tak¿e o zaprzestanie przeœladowañ muzu³mañskiej mniejszoœci Ujgurów, a 4 czerwca tradycyjnie przypomniano o masakrze
na placu Tiananmen, za któr¹ do dzisiaj nikt nie poniós³ odpowiedzialnoœci
Zapalenie zniczy pod wroc³awskim pomnikiem studentów
poleg³ych na pl. Tiananmen

Rosja i Bialorus
Nêkanie, aresztowania i przeœladowania obroñców praw cz³owieka to na Bia³orusi rzeczywistoœæ. W Rosji ok. 14 tysiêcy
kobiet rocznie ginie w wyniku przemocy domowej, która nie
jest karana. Stosowanie tortur na posterunkach milicji, okrutne, nieludzkie i poni¿aj¹ce traktowanie ludzi w zat³oczonych
wiêzieniach, przemoc na tle rasistowskim stosowana wobec
mniejszoœci etnicznych i religijnych, porwania i „zaginiêcia”
w Czeczenii – to oblicze wspó³czesnej Rosji.
W maja odwiedzili Polskê obroñcy praw cz³owieka z Bia³orusi,
Turkmenistanu i Inguszetii. Opowiadali o sytuacji praw cz³owieka w swoich krajach, zw³aszcza wolnoœci s³owa i wolnoœci
zgromadzeñ.
Celem akcji „Wolnoœæ s³owa na Bia³orusi” by³o uœwiadomienie polskiemu spo³eczeñstwu skali problemu
ograniczania wolnoœci s³owa na Bia³orusi i nak³onienie Polaków do podjêcia konkretnych dzia³añ, które
mog³yby pomóc w przywróceniu wolnoœci wypowiedzi.
G³ównym motywem graﬁcznym akcji s¹ zdjêcia osób
Plakat z And¿elik¹ Borys
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ opozycyjn¹ z ustami
zaklejonymi taœm¹. 23 listopada Gazeta Wyborcza
i Rzeczpospolita ukaza³y siê w specjalnej szacie graﬁcznej imituj¹cej interwencjê cenzury
- na pierwszych stronach widnia³y zaczernione czêœci tekstu artyku³ów. Radio RMF FM wyemitowa³o specjalnie przygotowane na tê okazjê zapowiedzi akcji, obrazowo ukazuj¹ce problem cenzury na Bia³orusi. Portale internetowe Gazeta.pl i Onet.pl tak¿e zosta³y w specjalny,
dostosowany do specyﬁki internetu sposób, ocenzurowane, a internauci wys³ali ponad 100
tysiêcy protestów do Prezydenta £ukaszenki sprzeciwiaj¹c siê w ten sposób
Farid Tuchbatullin by³ wiêźniem sumienia AI,
ograniczaniu wolnoœci s³owa na Bia³orusi.
uwolnionym m.in. dziêki miêdzynarodowym protestom

Stoisko Amnesty na festiwalu Woodstock

Kampania
Strach przed przemoc¹ jest codziennoœci¹ dla milionów mê¿czyzn, kobiet i dzieci. Œrednio co minutê ktoœ z tych ludzi ginie. Obojêtnie, czy chodzi o gangi z ulic Rio de Janeiro
i Los Angeles, czy o wojny domowe i powstania w Liberii i Indonezji, do zabijania s³u¿y
broñ konwencjonalna. Ogólnoœwiatowy handel broni¹, który sprawia, ¿e te narzêdzia
zbrodni traﬁaj¹ w rêce morderców, to przede wszystkim lukratywny interes. I nikt nie
ma nad nim kontroli. Na œwiecie jest 639 milionów sztuk broni lekkiej, oznacza to,
¿e na dziesiêæ osób przypada jedna sztuka broni palnej. Produkuje je ponad 1000
przedsiêbiorstw z co najmniej 98 pañstw
Na festiwalu Woodstock, w którym uczestniczy³o ok. 250 tys. uczestników, ok. 2000
zgodzi³o siê pozowaæ do fotopetycji, bêd¹cej wyrazem poparcia dla Traktatu o handlu
broni¹, zebrano ok. 1200 podpisów w sprawie Ciudad Juarez i oko³o 1500 podpisów
w sprawie Czeczenii. Kilka tysiêcy osób skorzysta³o z materia³ów poœwiêconych
kampanii „Broñ kontrolowana” prowadzonej przez Amnesty International.

Kuba Sienkiewicz; Marcin Bosak

Kampania
„Stop przemocy
wobec kobiet”

8 marca w wielu miastach cz³onkowie i cz³onkinie AI brali udzia³ w manifach i happeningach z okazji Dnia Kobiet. Rozdawano kwiaty, zbierano podpisy pod petycjami. W £odzi cz³onkowie grupy ustawili instalacjê
z napisem „Przemoc wobec kobiet sportem powszechnym”.
Happening w Lublinie
W dniach 25 listopada – 10 grudnia 2005 roku polska sekcja Amnesty International wziê³a udzia³ w akcji 16 dni przeciwko
przemocy wobec kobiet. Podczas konferencji prasowej w Warszawie aktorka Anna Samusionek i dziennikarka Krystyna Kurczab-Redlich opowiedzia³y o swoich doœwiadczeniach z przemoc¹ domow¹. We Wroc³awiu organizatorzy i organizatorki 16
dni skupili siê nie tylko na przemocy ale równie¿ na zdrowiu kobiet zarówno tym ﬁzyczny, psychicznym oraz emocjonalnym.
Zorganizowano tak¿e pokaz ﬁlmu „Digna” o zamordowanej obroñczyni rdzennej ludnoœci w Meksyku. 1 grudnia na ulicach
rozdawano ulotki dot. HIV/AIDS. W katowickim marszu wziê³y udzia³ kobiety ubrane w bia³e przeœcierad³a przepasane ³añcuchami. Niesiono równie¿ transparenty ze statystykami dotycz¹cymi przemocy wobec kobiet. Grupa warszawska przy stacji
metra Centrum zorganizowa³a happening, którego motywem przewodnim by³o has³o „Mê¿czyźni przeciwko przemocy wobec
kobiet”. W Bia³ymstoku odby³a siê dyskusja panelow¹ na temat „Kiedy mê¿czyzna bije kobietê”. W G³ogowie zorganizowano pokaz samoobrony dla
kobiet, wieczór poezji, a na zakoñczenie akcji odby³ siê koncert pod has³em „Stop przemocy wobec kobiet”. W £odzi odby³y siê dwa warsztaty nt. gender, cz³onkowie i cz³onkinie AI wziêli udzia³ w marszu „Odzyskaæ Noc”. W Lublinie du¿ym zainteresowaniem mediów cieszy³a siê dyskusja o przemocy
z udzia³em Magdaleny Œrody.
Poza akcjami publicznymi organizowanymi w Warszawie i przez grupy lokalne, w pubach i barach pojawi³y siê kartki pocztowe informuj¹ce o danych
i statystykach przemocy wobec kobiet na œwiecie.

Konferencja prasowa w Warszawie z udzia³em m.in. Anny Samusionek i
Krystyny Kurczab-Redlich.

Edukacja program

„Prawa człowiekaedukacja-działanie”

Rok 2005 to kolejny rok dzia³alnoœci edukacyjnej Amnesty International.
W ramach projektu „Prawa cz³owieka – edukacja – dzia³anie” oraz we
wspó³pracy z Centralnym Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
i Fundacj¹ Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego przeszkolono kolejn¹
grupê edukatorów oraz edukatorek Amnesty International. Obecnie zespó³
edukacyjny Amnesty International to grupa 60 wolontariuszy i wolontariuszek
w 8 regionach Polski, prowadz¹cych bezp³atne zajêcia i warsztaty na temat
praw cz³owieka w szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych
instytucjach oœwiatowych.

Uczestnicy i uczestniczki letniego obozu praw cz³owieka

Turcja
Systematyczne stosowanie tortur i rozpowszechnienie tego zjawiska w Turcji nara¿a
niemal ka¿dego na niebezpieczeñstwo bycia
torturowanym. Aresztowane kobiety w Turcji
nara¿one s¹ na przemoc seksualn¹ ze strony
funkcjonariuszy pañstwowych si³ bezpieczeñstwa. Parlamentarzyœci podnosz¹cy kwestiê
Kurdów zostaj¹ skazani na 15 lat wiêzienia za
niew³aœciwy kolor stroju.
8 marca w czasie akcji „Schroniska zamiast
cmentarzy!” – informowano o bezpieczeñstwie
tureckich kobiet uciekaj¹cych przed przemoc¹
domow¹. W czasie jej trwania zbierano podpisy po petycjami, wysy³ano listy indywidualne.
Sk³adano tulipany-origami, na których nastêpnie zbierane by³y podpisy pod za³¹czan¹
petycj¹; na zakoñczenie akcji tulipany zosta³y
przekazane ambasadzie.

W roku 2005, w 48 szkolnych grupach AI prowadzono dzia³alnoœæ edukacyjn¹
oraz kampanijn¹ w ramach ogólnoœwiatowej kampanii Amnesty International
„Stop przemocy wobec kobiet”.
Wydany zosta³ materia³ edukacyjny poœwiêcony tematyce gender (kulturowej
to¿samoœci p³ci), w którym znajduj¹ siê scenariusze zajêæ i warsztatów skierowane do trenerów i trenerek praw cz³owieka.
W lipcu odby³ siê pierwszy ogólnopolski, letni obóz praw cz³owieka. Przez 9
dni, w oœrodku wypoczynkowym w Przysusze uczestnicy oraz uczestniczki
letniego obozu brali udzia³ w warsztatach oraz szkoleniach na temat praw
cz³owieka, sytuacji uchodźców w Polsce i na œwiecie, problematyki równoœci
p³ci, przeciwdzia³ania nietolerancji i dyskryminacji oraz zarz¹dzania projektami.
W Krakowie, Katowicach, £odzi, Warszawie oraz Wroc³awiu przeszkolono
100 studentów i studentek dziennikarstwa zainteresowanych obecnoœci¹
tematyki praw cz³owieka w mediach

Finanse
Przychody 2005

zagraniczne 66%

krajowe 34%

Koszty wiêkszych dzia³añ stututowych
HRE 78%

ATT 4%

Koszty innych dzia³añ stututowych
Koszty grup
lokalnych 62 %

VAW 14%

Ameryka £aciñska 10%
UchodŸcy 3%
Rosja i Bia³oruœ 3%
Chiny 4%

media 4%

Turcja 18%

Bilans i rachunek zysków s¹ dostepne na naszej stronie
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