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Kim jesteśmy?

Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem zrzeszającym ludzi działających na 

rzecz praw człowieka. W 1977 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla. Członkowie 

Amnesty International dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami 

łamania praw człowieka.

Podstawową formą działalności Amnesty International są kampanie. Amnesty International 

bada przypadki łamania praw człowieka, dokumentuje je i publikuje o nich raporty. Członkowie 

Amnesty International podejmują natychmiastowe i skuteczne działania w celu powstrzymania 

tych naruszeń.

Naszym znakiem jest świeca okolona drutem kolczastym. Inspiracją do wybrania tego logo 

było stare przysłowie chińskie: „Lepiej zapal świecę, niż byś miał przeklinać ciemność.” W ten 

sposób znany na całym świecie znak Amnesty International stał się symbolem nadziei dla 

tych wszystkich, którzy bezprawnie znaleźli się za kolczastym drutem - których pozbawiono 

podstawowej wartości danej istocie ludzkiej, jaką jest wolność.

 

Wizja

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa 

zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych 

standardach praw człowieka.

Misja

Aby urzeczywistnić tę wizję, Amnesty International podejmuje badania i działania zmierzające 

do przeciwstawiania się poważnym naruszeniom prawa każdego człowieka do fizycznej 

i psychicznej integralności, do wolności sumienia i wypowiedzi oraz do traktowania wolnego od 

dyskryminacji. Amnesty International promuje wszystkie prawa człowieka.
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Amnesty International Polska

W dniach 19-20 maja 2007 roku odbyło się w Warszawie XVII Walne Zgromadzenie Amnesty 

International, na którym zatwierdzono budżet, plan operacyjny na rok 2008. Wybrano nowe 

władze polskiej sekcji, w tym czworo nowych członków Zarządu Stowarzyszenia (Agnieszka 

Gałka, Maciek Fagasiński, Zuzanna Kulińska, Mateusz Hładki). Prezeską została Zuzanna 

Kulińska. W roku 2007 Stowarzyszenie liczyło ponad 2350 członków, co razem z donorami 

dawało ogólną liczbę przekraczającą 4000. 

Głównym źródłem dochodów pozostaje wsparcie indywidualnych darczyńców za pomocą 

polecenia zapłaty. Dążąc do różnicowania źródeł finansowania, Amnesty International 

podjęło działania mające na celu pozyskiwanie funduszy oraz powiększanie grona osób 

wspierających Stowarzyszenie. Kontynuujemy również zbiórkę publiczną – w tym roku 

z wykorzystaniem cegiełek. Sprzedaż cegiełek miała miejsce podczas wszystkich eventów 

organizowanych przez grupy lokalne. 

1 % - W 2007 roku przychód z „1% podatku” wyniósł 23933,32 PLN.  Średnia wpłata 

wynosiła 69,17 PLN. Ogółem w ramach akcji „1% podatku” Amnesty International wsparło 

346 osób. Koszty w wysokości 1764 PLN obejmują koszty powierzchni reklamowej w prasie 

ogólnopolskiej. 

Zgodnie z zasadami przekazywania „1% podatku” na rzecz grup lokalnych, część 

zgromadzonej kwoty została wykorzystana przez grupy na ich bieżącą działalność. 

Ogół zebranych funduszy został przeznaczony na organizację happeningów w ramach 16 dni 

Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, wraz z finalnym Maratonem Pisania Listów w dniach  

8-9 grudnia 2007 roku.

Pilne Akcje Amnesty International – listy ratujące życie

Pilne Akcje Amnesty International to od ponad 30 lat jedna z najbardziej rozpowszechnionych 

i skutecznych form działania organizacji. Każda Pilna Akcja to informacja o poważnym 

naruszeniu praw konkretnej osoby lub grupy osób; na podstawie tej informacji członkowie 

i członkinie oraz sympatycy Amnesty International na całym świecie piszą do władz 

poszczególnych państw listy w obronie osób, których prawa zostały złamane. Wysyłamy 

listy o w obronie więźniów i więźniarek sumienia, więźniów politycznych, osób, zagrożonych 

torturami lub skazanych na karę śmierci, upominamy się o obrońców i obrończynie praw 

człowieka, którym z powodu ich działalności grożą prześladowania. Skuteczność Pilnych 

Akcji jest bardzo wysoka: dzięki tym listom udaje się pomóc w co najmniej jednej trzeciej 

przypadków. To oznacza, że do co trzeciego więźnia sumienia dotrze lekarz; co trzeci będzie 

lepiej traktowany lub odzyska wolność, w co trzecim przypadku zastraszania obrończyń praw 

człowieka policja podejmie działania zmierzające do zapewnienia im bezpieczeństwa.

MARATON PISANIA LISTÓW 2007

Pilne Akcje Amnesty International wydawane są na bieżąco, za każdym razem, kiedy Amnesty 

International otrzymuje informacje o łamaniu praw człowieka wobec konkretnych osób. Natomiast 



raz do roku, w okolicach 10 grudnia, Amnesty International Polska organizuje Maraton Pisanie 

Listów – nagłośnioną w mediach akcję, podczas której w różnych miastach i miejscowościach 

Polski można pisać listy w kilkunastu sprawach. Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie 

osoby, które są zainteresowane sytuacją praw człowieka na świecie, chcą wyrazić swój sprzeciw 

wobec ich łamania i pomóc konkretnym osobom.

Tematem przewodnim Maratonu Pisania Listów zorganizowanego przez Amnesty International 

Polska w roku 2007 były kobiety: obrońcy i obrończynie praw kobiet oraz kobiety dotknięte 

przemocą. Wśród przetłumaczonych Pilnych Akcji pojawiły się również postacie mężczyzn 

związanych z ruchem na rzecz równouprawnienia, ale kampanię medialną oparto o opisy 

przypadków dotyczących kobiet. W ramach Maratonu gościliśmy Vierę Stremkowską – 

więźniarkę polityczną z Białorusi. Najważniejsze przygotowania do Maratonu obejmowały: 

(1) współpracę z agencją reklamową DDB Warszawa, przygotowującą materiały reklamowe, 

która pomogła nawiązać współpracę Amnesty International Polska z mediami; (2) podjęcie 

współpracy z nowymi przedstawicielami mediów; (3) nawiązanie kontaktu ze znanymi osobami 

i nakłonienie ich do wzięcia udziału w Maratonie; (4) udzielenie wsparcia lokalnym grupom 

i działaczom. 

Wymiernym efektem Maratonu było napisanie 41 000 listów. To znacznie większa liczba niż 

w latach poprzednich, a relacje z przebiegu imprezy pojawiły się  w państwowych i prywatnych 

stacjach telewizyjnych, radiowych i innych mediach. 

KAMPANIA STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET (SVAW 2007)

Kampania Stop Przemocy Wobec Kobiet jest prowadzona przez Amnesty International na całym 

świecie od 2004 roku. Głównymi tematami kampanii są zagadnienia związane z przemocą 

domową oraz z przemocą wobec kobiet w trakcie i po zakończeniu konfliktów zbrojnych; 

w kampanii poruszany jest także temat prześladowania obrończyń praw kobiet.

W ramach kampanii Stop Przemocy wobec Kobiet Amnesty International Polska prowadzi od 

2006 roku aktywne działania na rzecz powstrzymania przemocy domowej wobec kobiet na 

Białorusi. Według oficjalnych informacji w 2005 roku zarejestrowano na Białorusi niemal 3 

tysiące przypadków, w których kobiety doświadczyły przemocy domowej. Prawdziwa liczba jest 

zapewne znacznie wyższa. Nie dość, że są one prześladowane przez najbliższych, to jeszcze nie 

mają gdzie szukać wsparcia, gdyż na Białorusi brakuje schronisk dla kobiet, które doświadczyły 

przemocy. Sprawcy przemocy domowej działają bezkarnie, ponieważ niewiele kobiet składa 

doniesienia na milicję o popełnieniu przestępstwa. Powstrzymuje je strach przed zemstą ze 

strony partnerów, obawa przed przyniesieniem wstydu rodzinie, niskie poczucie własnej wartości 

i brak stabilności finansowej. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca) Amnesty International Polska zaprosiła do 

Polski obrońców Praw Kobiet z Białorusi. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem 

przemocy wobec kobiet na Białorusi oraz braku wsparcia dla jej ofiar. Przy okazji wizyty 

dyskutowano nad podobieństwami i różnicami między sytuacją kobiet z Białorusi i z Polski. 

Przybyli goście odwiedzili Warszawę, Lublin i Poznań, gdzie wzięli udział w publicznych 



debatach. Organizacją spotkań zajęła się Amnesty International Polska (biuro i lokalne grupy 

Amnesty International Polska) wraz z przedstawicielami polskiego społeczeństwa obywatelskiego, 

wiodącymi organizacjami feministycznymi, reprezentantami kręgów akademickich (w tym 

profesor Magdaleny Środy z Uniwersytetu Warszawskiego). 8 marca 2007 lokalne grupy Amnesty 

International z 8 miast symbolicznie wyraziły swoje wsparcie dla kobiet w Białorusi. Najpierw 

podpisano i wysłano petycje do prezydenta Łukaszenki, a następnie zorganizowano „czekoladowy 

łańcuch”. Materiały z kampanii (pocztówki, plakaty, ulotki) zostały wyprodukowane i rozdane 

wśród członków Amnesty International oraz uczestników spotkań z zagranicznymi gośćmi. 

W działania związane z wizytą białoruskiej grupy działaczy włączyły się również Szkolne Grupy 

Amnesty International. Na temat konkretnych działań podjętych przez poszczególne szkoły 

czytaj w dziale – projekt  Prawa Człowieka – Edukacja – Działanie.

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet połączone zostały z trwającym 16 dni protestem 

przeciwko przemocy wobec kobiet, podczas którego odbyły się dyskusje panelowe połączone 

z warsztatami w 6 centrach uniwersyteckich. Szkolne Grupy Amnesty International z pomocą 

trenerów również przygotowały własne projekty ( więcej czytaj w dziale - projekt Prawa Człowieka 

– Eduacja - Działanie).

1 grudnia 2007 w związku z 16 Dniami Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet grupa warszawska 

Amnesty International zorganizowała sesję tematyczną o przemocy wobec kobiet na Wydziale 

Prawa UW. Do czynnego udziału w sesji udało nam się namówić aktywistki z organizacji 

pozarządowych i UNICEF. Akcja przyniosła też kilkanaście podpisów pod petycją na rzecz 

uchodźczyń z w Czadzie.  

STOP TORTUROM W WOJNIE Z TERRORYZMEM

Tortury i inne formy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania naruszają 

w sposób skrajny godność człowieka. Dlatego ich stosowanie zostało zakazane między innymi 

przez zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawie 60 lat temu. Jednak od 2001 

roku państwa, zaangażowane w „wojnę z terroryzmem” powołują się między innymi na względy 

bezpieczeństwa, próbując podważyć bezwzględny zakaz stosowania tortur i usprawiedliwić 

działania służb podejmowanych w ramach „zwalczania terroryzmu międzynarodowego”. 

W konsekwencji setki osób są bezprawnie przetrzymywane w centrach zatrzymań i tajnych 

więzieniach. Z reguły nie mają one postawionych zarzutów, nie mają możliwości kontaktowania 

się adwokatem, a także nie są informowani o motywach ich uwięzienia i o dowodach winy jakie 

posiada władza. Najbardziej skrajnym przykładem łamania praw człowieka jest amerykańskie 

centrum zatrzymań w Guantánamo na Kubie, gdzie od 2002 roku przetrzymuje się bezprawnie 

obywateli kilkudziesięciu państw. Amnesty International apeluje o zamknięcie obozu 

w Guantánamo. 

W piątą rocznicę założenia Guantánamo Amnesty International Polska wystosowała apele do 

Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Termin akcji publicznej (2 luty) zbiegł się 

z datą premiery filmu „Droga do Guantánamo”. Przez media zauważona została inicjatywa 



„Flotylla Guantánamo”, która pojawiła  się na głównej stronie internetowej Amnesty International 

Polska oraz na stronie skierowanej do Szkolnych Grup. Projekt ten polegał na zgromadzeniu jak 

największej ilości uczestników wirtualnie udających się w kierunku Guantanamo i wypisujących 

własne postulaty dotyczące obozu. 

Parlament Europejski debatował na temat Guantanamo 14 lutego 2007. Na portalu internetowym  

www.psz.p umieściliśmy fragment opinii Dicka Oostinga z biura Amnesty International ds. 

Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy także teksty do Magazynu i Biuletynu Szkolnych Grup, 

uczestniczyliśmy w debacie (18 kwietnia, w Poznaniu) oraz wręczyliśmy Ambasadorowi Unii 

Europejskiej podczas oficjalnej wizyty w Warszawie (26 czerwca, w Międzynarodowy Dzień 

Wspierania Ofiar Tortur ONZ) petycję sprzeciwiającą się torturom. Amnesty International Polska 

we współpracy z European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) i Helsińską 

Fundacją Praw Człowieka zorganizowała konferencję poświęconą udziałowi władz polskich 

w tajnym przetrzymywaniu i transporcie więźniów w ramach tzw. „wojny z terroryzmem” 

oraz konsekwencji programu „renditions” i tajnych więzień CIA dla przestrzegania praw 

człowieka w Europie. Dyskusja na ten temat z udziałem prawników, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i polskich władz odbyła się 1 października 2007 r. w siedzibie Fundacji Batorego. 

Po wybraniu nowych władz w jesiennych wyborach parlamentarnych grupa lobbingowa rozesłała 

listy powitalne do polskich parlamentarzystów prosząc ich o podpisanie petycji dotyczącej 

zamknięcia Guantánamo. Do końca 2007 roku do Stowarzyszenia odesłano 3 podpisane 

deklaracje w tej sprawie. 

INNE KAMPANIE

Kampania PISZ! 

Kampanię społeczną „Pisz, dopóki nie uwolnisz wszystkich” zaadresowano do członków 

i członkiń Stowarzyszenia oraz sympatyków Amnesty International. Stowarzyszenie skupiło się 

na pokazaniu wysiłków Amnesty International mających na celu uwolnienie określonych osób. 

Podczas letniego festiwalu dla młodzieży (SLOT) członkowie Amnesty International prezentowali 

organizację i zapraszali do udzielenia wsparcia więźniowi politycznemu z Białorusi -  Żmicierowi 

Daszkiewiczowi. Podczas dwóch dni festiwalu zebrano 760 głosów poparcia w jego sprawie. 

Głównym zadaniem kampanii było stworzenie struktur, które umożliwią członkom i zwolennikom 

Amnesty International regularnie angażować się i śledzić losy konkretnych więźniów sumienia, 

o wolność których walczy Amnesty International. 

Zorganizowaliśmy petycje internetowe w obronie, między innymi: 

- Nguyen Van Ly, 60-letniego katolickiego księdza, skazanego na 8 lat więzienia za pomoc 

w stworzeniu internetowej petycji wzywającej do demokratycznych zmian w Wietnamie,

- Shi Tao-cyberdesydenta, skazanego na 10 lat więzienia za wysłanie przez Internet notatki 

o sterowaniu mediami w czasie obchodów upamiętniających masakrę na placu Tiananmen. 

W uwięzieniu Shi „pomógł” koncern Yahoo, ujawniając jego dane na prośbę chińskich władz,

- Liderki związkowej Tran Thi Le Hang oraz czterech liderów związkowych - Nguyen Tan Hoanh, 

Tran Quoc Hien, Doan Huy Chuong i jego ojciec Doan Van Dien, którzy zostali aresztowani 

w listopadzie 2006 roku i do tej pory przebywają w areszcie. Amnesty International uznała ich 



za więźniów sumienia. Niezależne związki zawodowe są w Wietnamie nielegalne.

- Aleksandre Kazulin,  lider opozycyjnej Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Hramada, 

podczas wyborów prezydenckich na Białorusi był kontrkandydatem Aleksandra Łukaszenki na 

ten urząd. Po marcowych wyborach prezydenckich w 2006 roku, wraz z działaczami opozycji 

wyszedł na ulice, protestując przeciwko polityce Aleksandra Łukaszenki. Demonstracje swój 

punkt kulminacyjny osiągnęły 25 marca. W tym dniu, Aleksander Kazulin trafił do aresztu, po 

tym jak wezwał demonstrantów do marszu na areszt, w którym przebywało wielu opozycjonistów. 

Wraz z nim aresztowanych zostało około 100. innych działaczy. Wielu z nich - łącznie z Kazulinem 

- została dotkliwie pobita podczas demonstracji. 

Przygotowania do rozpoczęcia kampanii, która wystartowała 10 sierpnia, objęły przygotowanie 

strony internetowej, rozplanowanie pracy w terenie oraz działania promocyjne we współpracy 

z agencją reklamową TBWA. 

DARFUR

Darfur jest położony w zachodniej części Sudanu i zajmuje obszar, którego wielkość jest 

porównywalna do terytorium Francji lub Teksasu. Od 2003 roku jest areną krwawego konfliktu, 

który pochłonął już ponad 200 tysięcy ofiar. Trwające od 5 lat walki między arabskimi koczownikami 

a czarną ludnością osiadłą zmusiły ponad 2 miliony ludzi do opuszczenia swoich domów. Uciekli 

na pustynię lub do przepełnionych obozów dla uchodźców.

Kampania na rzecz Darfuru w Polsce, ze względu na niską świadomość społeczną, dotyczącą 

sytuacji w Sudanie skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy o dramatycznej sytuacji 

osób uciekających z Sudanu z powodu trwającego tam konfliktu zarówno wśród ludzi polityki 

jak i zwykłych obywateli. W kwietniu opublikowaliśmy ulotki “Darfur nie może czekać”, które 

rozdaliśmy podczas organizowanych przez nas wydarzeń. Rozesłaliśmy je również do Grup 

Lokalnych, członków stowarzyszenia oraz Szkolnych Grup Amnesty International. Kilkaset osób 

podpisało i wysłało petycję w tej sprawie do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Na stronie Amnesty International Polska pojawiły się apele o przyłączenie się do akcji na rzecz 

Darfuru oraz linki do amerykańskiej inicjatywy „Eye on Darfur of AIUS”. Jeden z przypadków, który 

pojawił się na Maratonie dotyczył osób przesiedlonych z Darfuru na teren Republiki Czadu. 

Amnesty International Polska kilkakrotnie uczestniczyła w debatach i konferencjach dotyczących 

Darfuru, organizowanych przez: Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas oraz Yours Gallery. 

Lokalne Grupy sześciokrotnie zaangażowały się w tworzenie akcji i happeningów na rzecz Darfuru. 

Grupa warszawska zorganizowała happening w ramach akcji „Czas ucieka, Darfur cierpi”, który 

przyciągnął uwagę mediów. Działacze Grupy, trzymający w rękach tekturowe zegary odczytywali 

dane dotyczące konfliktu w Darfurze, a po ich odczytaniu padali na ziemię i przykrywani byli 

foliowym workiem – dla symbolicznego oddania wielu śmierci w Darfurze w bardzo krótkim czasie. 

Happeningowi towarzyszyło zbieranie podpisów pod petycją do Minister Spraw Zagranicznych 

Polski w sprawie Darfuru.



4 grudnia 2007 koordynatorka warszawskiej grupy Joanna Kłos wygłosiła referat „Omówienie 

obecnej sytuacji w Darfurze w świetle raportów Amnesty International” na spotkaniu 

organizowanym podczas Tygodnia Praw Człowieka przez Koło Naukowe „Dialog Między 

Cywilizacjami” UW.

Zebrano także kilkanaście podpisów na rzecz uchodźczyń w Czadzie podczas prezentacji 

warszawskiej grupy Amnesty International w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

“Umrzeć za Darfur” to najbardziej spektakularna z akcji, przeprowadzona przez Amnesty 

International Polska w sierpniu 2007 roku podczas Przystanku Woodstock. Kilka tysięcy 

uczestników największego Letniego Festiwalu Muzycznego w Polsce położyło się przed sceną 

wyrażając w ten sposób solidarność z ofiarami konfliktu. 

Opis sytuacji w Darfurze ukazał się również na łamach Biuletynu Szkolnych Grup. Amnesty 

International Polska nawiązało współpracę z Warner Music Polska przy dystrybucji płyty CD 

“Instant Karma” poświęconej ofiarom konfliktu w Darfurze. 

W związku z promocją w mediach udzieliliśmy kilku wywiadów dla państwowej telewizji (TVP1, 

TVP2), radia oraz lokalnych gazet, w których podkreślaliśmy problem handlu bronią. Spot radiowy 

dotyczący Darfuru emitowany był przez jedną stację lokalną i trzy o zasięgu krajowym. 

BIRMA

We wrześniu 2007 roku na ulice birmańskich miast wyszli mnisi buddyjscy protestując 

przeciwko sytuacji w kraju, gdzie od lat rządzi wojskowy reżim. Od końca sierpnia Amnesty 

International Polska publikowało wszelkie informacje prasowe dotyczące Birmy, które 

przygotował Międzynarodowy Sekretariat Amnesty International. Pod koniec września na stronie 

umieściliśmy pilną akcję oraz uczestniczyliśmy w Drugiej Globalnej Demonstracji na Rzecz 

Birmy. 6 października 2007 grupa warszawska zorganizowała happening przeciwko łamaniu 

praw człowieka  w Birmie. Podczas akcji zebrano ponad 100 podpisów na rzecz uwolnienia osób 

biorących udział w demonstracjach. 30 października 2007, o godzinie 18:00 w warszawskim 

klubie „Plan B” wraz ze  Stowarzyszeniem „Solidarność Polsko-Birmańska” zorganizowano 

wieczór tematyczny pt. „Co z tą Birmą?”, poświęcony historii i kulturze birmańskiej, a także 

ostatnim wydarzeniom w tym kraju.

KARA ŚMIERCI
Według Amnesty International kara śmierci jest pogwałceniem prawa do życia i jest 

najokrutniejszą, nieludzką i upokarzającą karą. Organizacja kategorycznie sprzeciwia się 

stosowaniu kary śmierci za jakiekolwiek przestępstwa i w stosunku do wszystkich spraw. 

W 2007 roku Amnesty International na całym świecie bardzo intensywnie działała w ramach 

Światowej Koalicji Przeciwko Karze Śmierci (WCADP), skupiającą ponad 64 organizacje, izby 

adwokackie, związki zawodowe oraz lokalne i regionalne władze. Wszystkie one połączyły 

wysiłki by całkowicie wyeliminować karę śmierci z systemów prawnych na świecie. Amnesty 

International Polska opublikowała petycję zainicjowaną przez Światową Koalicję Przeciwko 



Karze Śmierci. Petycja wzywa do wprowadzenie ogólnoświatowego moratorium na egzekucje 

i całkowitego zniesienia kary śmierci. Pod petycją podpisało się pięć milionów ludzi z całego 

świata. 

15 listopada 2007 roku Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął rezolucję 

wzywającą do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci i zaapelował do krajów, 

w których wciąż jest ona wykonywana do „wprowadzenia moratorium, które zapoczątkuje 

debatę o zniesieniu kary śmierci”. Trzeci Komitet domaga się od tych państw „respektowania 

międzynarodowych standardów, gwarantujących ochronę praw osób skazanych na karę 

śmierci”, a także „dostarczenia Sekretarzowi Generalnemu informacji dotyczących stosowania 

kary śmierci” i „stopniowego ograniczania kary śmierci i zmniejszenia liczby przestępstw 

podlegających takiej karze”. 

9 października aktywiści z  warszawskiej grupy Amnesty International wzięli w manifestacji 

„Ruchu na Rzecz Demokracji” pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie w związku z odrzuceniem 

przez Polskę ustanowienia Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci.

Działania na rzecz Ludów Tubylczych Ameryki Łacińskiej.

W 2007 roku działania na rzecz Ludów Tubylczych Ameryki Łacińskiej obejmowały wysyłanie 

wiadomości na listę informacyjną Amnesty International oraz wysłanie informacji dotyczących 

przypadków łamania praw człowieka (nie tylko rdzennych mieszkańców) w Ameryce Łacińskiej 

(także filmu Amnesty International dotyczącego popełniania przez wojskowych gwałtów na 

meksykańskich Indiankach). Podczas dni latynoamerykańskich na SGH w Warszawie wystąpiono 

z referatem pt: „Obcy we własnym domu? Indianie w Amazonii”.

W ramach kampanii „Pisz” Amnesty International Polska dołączyła do akcji ruchu 

międzynarodowego na rzecz Magdaleny Garcii Duran, działaczki indiańskiej z plemienia Mazahua, 

z Meksyku.  Magdalena García Durán brała udział w krwawo stłumionej manifestacji Frontu Ludów 

w Obronie Ziemii (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra), lokalnej organizacji chłopskiej 

w San Salvador Atenco w stanie Meksyk. Została aresztowana pod zarzutem współudziału 

w porwaniu kilku policjantów wziętych na zakładników podczas demonstracji. Od 4 maja 2006 

roku przebywała w więzieniu. Nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających stawiane 

jej zarzuty. Po zbadaniu sprawy Magdaleny Garcíi Durán Amnesty International stwierdziła, 

że jej przedłużający się areszt miał przyczyny polityczne. Amnesty International uznała ją za 

więźnia sumienia i w kilkunastu krajach świata zorganizowała akcje publiczne i akcje wysyłania 

maili oraz kartek w jej obronie. Polska sekcja Amnesty International opublikowała petycję 

i Magdalena Garcia Duran została zwolniona z aresztu 9 listopada na podstawie nakazu z dnia 

16 października 2007 roku. 

Zespół ds. UE i organizacji międzynarodowych

W 2007 roku członkowie Zespołu ds. UE i organizacji międzynarodowych Amnesty International 

wielokrotnie szkolili lobbystów z innych sekcji (m.in. z Turcji) i struktur Amnesty International 

oraz uczestniczyli w Międzynarodowym Spotkaniu Zespołów Lobbingowych, które miało miejsce 

w Warszawie. 



W 2007 roku Zespół ds. UE i organizacji międzynarodowych reprezentował polską sekcję 

Amnesty International na 8 międzynarodowych spotkaniach i konferencjach. 

Członkowie zespołu lobbingowego aktywnie włączają się w pracę związaną z prowadzeniem 

poszczególnych Kampanii Amnesty International Polska. W ramach swojej działalności 

utrzymują stały kontakt z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarią 

Prezydenta oraz Premiera oraz innymi kluczowymi placówkami administracyjnymi 

i dyplomatycznymi. Wśród wielu akcji podjętych przez zespół, warto nadmienić: 

Guantánamo ( rozesłanie petycji do wszystkich 560 polskich posłów i senatorów)

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET (nakłonienie polskiego parlamentarzysty do wprowadzenia 

sugerowanych przez Amnesty International zmian w polskim prawodawstwie

pracę nad ratyfikacją Konwencji o Handlu Ludźmi 

przystąpienie do rządowego Zespołu Prac ze względu na ogłoszenie roku 2007 Rokiem 

Równych Szans 

działania lobbingowe w związku z Konferencją Rady UE ds. Ogólnych o Stosunków 

Zewnętrznych (GAERC), szczytu UE – Chińska Republika Ludowa, UE - Indie, UE - ASEAN 

Summits,

aktywność w związku z  planowaną Olimpiadą w Pekinie oraz praw pracowniczych w ChRL  

dyskusję nad zmianami w traktacie UE

działania w związku z rezolucją UE o powstrzymaniu wykorzystywania Dzieci Żołnierzy 

działania w sprawie Białorusi ( kampania STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET), Turcji (art. 

301 Tureckiego Kodeksu Karnego), Rosji ( rasizm, Czeczenia), Słowenii ( edukacja Romskich 

dzieci), Darfuru, Albanii oraz Czarnogóry

UCHODŹCY 

Amnesty International Polska przejawiała zmniejszoną aktywność w działaniach na rzecz 

uchodźców w 2007 roku ze względu na ograniczenia finansowe. Aktywność stowarzyszenia 

skupiła się wokół: 

edukacji wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych w dziedzinie praw człowieka 

lobbingu 

wsparcia prawnego dla poszczególnych osób

podnoszenia świadomości społecznej podczas obchodów Dnia Uchodźcy. 

organizacji warsztatów i szkoleń

akcji grup lokalnych

Grupa warszawska uczestniczyła w zorganizowanym przez PAH Dniu Uchodźcy, który odbył 

24 czerwca w warszawskim parku im. Rydza-Śmigłego. 19 kwietnia, grupa katowicka 

z ramach Festiwalu Nauki przedstawiła prezentację multimedialną na temat praw człowieka 

w Korei Północnej oraz wyświetliła film “Los uchodźców z Korei Północnej”, udostępniony 

przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. 



EDUKACJA PROGRAM „PRAWA CZŁOWIEKA – EDUKACJA – DZIAŁANIE”
W ramach projektu „Prawa człowieka – edukacja – działanie” oraz we współpracy z Centralnym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w 2007 roku przeszkolono kolejną grupę 

edukatorów oraz edukatorek Amnesty International.  Pod koniec 2007 roku, sieć trenerów 

działających w ramach programu „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie” liczyła ponad 

100 przeszkolonych wolontariuszy w 10 regionach Polski, prowadzących bezpłatne zajęcia 

i warsztaty na temat praw człowieka w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 

innych instytucjach oświatowych. 

Trenerzy Amnesty International swoją działalność edukacyjną prowadzili głównie przy 

okazji wydarzeń takich jak: Dzień Kobiet, Dzień Walki z Rasizmem, Międzynarodowy Dzień 

Sprawiedliwego Handlu, Dzień Uchodźcy, Dzień Dziecka, 16 Dni Przeciwko Przemocy wobec 

Kobiet, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Liczba Szkolnych Grup Amnesty International pod koniec 2007 roku wzrosła do 80.

Szkolne grupy aktywnie włączały się w kampanie Amnesty International i zorganizowały szereg  

akcji, debat, paneli dyskusyjnych, konkursów przy okazji znaczących dat w kalendarzu praw 

człowieka, m.in. z okazji Dnia Tolerancji, Rocznicy Nocy Kryształowej i Międzynarodowego 

Dnia Kobiet. 

46 szkół wzięło udział w Międzynarodowym Maratonie Pisania Listów. Wiele z nich zdecydowało 

się zorganizować 24 – godzinny maraton w swojej szkole. Rezultatem ich wytężonej pracy 

podczas VIII Maratonu było ponad dwadzieścia pięć tysięcy listów. 

Szkolne grupy do udziału  maratonie zapraszały nie tylko uczniów i nauczycieli swoich szkół, ale 

także rodziców, przedstawicieli władz czy osobistości ze świata kultury, dzięki czemu maraton 

budził duże zainteresowanie lokalnych mediów i mieszkańców miasta.

Szkolne Grupy Amnesty International z  Kędzierzyna – Koźla  zorganizowały Maraton podczas 

którego napisano 6025 listów,  Szkolna Grupa Amnesty International w Zabłudowie napisała 

4128 a Szkolna Grupa z  Rybnika -  2681 listów.

W październiku odbyło się III ogólnokrajowe spotkanie Szkolnych Grup Amnesty International, 

a w listopadzie miał miejsce trzydniowy obóz o prawach człowieka dla aktywistów lokalnych, 

w którym uczestniczyły 22 osoby z całej Polski. 

W 2007 roku zorganizowaliśmy cztery panele dyskusyjne na temat sprawiedliwego handlu, 

praw człowieka w mediach, sytuacji  w Darfurze oraz przemocy wobec kobiet.

Szkolenia dla studentów dziennikarstwa odbyły się w 4 regionach, w maju natomiast została 

wręczona nagroda dziennikarska za najlepszy artykuł traktujący o prawach człowieka.

Lokalne zespoły przy organizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych współpracowały z innymi 

organizacjami pozarządowymi. Dla przykładu można wymienić współpracę z  Polską Akcją 

Humanitarną przy organizacji Dni Przeciwko Rasizmowi i Dni Uchodźcy, czy współpracę 

z Polską Zieloną Siecią w temacie sprawiedliwego handlu.



AUTOBUS PRAW CZŁOWIEKA

20 maja, podczas Walnego Zgromadzenia Amnesty International, odbywającego się w Warszawie, 

Amnesty International Polska zorganizowała happening dla swoich członków. W wynajętym 

specjalnie na ten cel autobusie 50 aktywistów objechało 4 siedziby placówek dyplomatycznych 

w stolicy  (Ambasadę Stanów Zjednoczonych, Syrii, Iranu, Białorusi oraz Chin). 

Przed budynkami manifestowaliśmy pokazując portrety ofiar prześladowania ze strony 

władz danego państwa oraz zbierając podpisy pod petycjami na rzecz ich uwolnienia. Nasz 

happening przyciągnął uwagę krajowych i lokalnych mediów. Specjalnymi gośćmi była grupa 

z Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International, w tym Kate Gilmore, zastępczyni 

Sekretarz Generalnej Amnesty International. 

GRUPY LOKALNE

Grupy lokalne włączały się w kampanie organizowane na szczeblu międzynarodowym 

(STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, STOP TORTUROM W WALCE Z TERRORYZMEM, 

KARA ŚMIERCI), ale także same przygotowywały akcje na wybrane tematy (np. o dzieciach 

żołnierzach, rocznicę Masakry na placu Tiananmen, handel bronią). Między innymi: 

7 grudnia 2007 roku, w dniu poprzedzającym Maraton Pisana Listów, grupa warszawska zorganizowała 

w Warszawie, na ulicy Chmielnej akcję promującą największy amnestyjny event roku. Bohaterką 

akcji, która odbyła się pod Maratonowym hasłem „Wypisz ją z więzienia”, była Delara Darabi. 

Przedstawiono przechodniom jej przypadek w formie happeningu, którego celem, było symbolicznie 

pokazanie, że duża ilość wyrazów sprzeciwu pomaga ofiarom łamania praw człowieka. Podpisujący 

petycję otrzymywali ulotkę zachęcającą do przyjścia na Maraton. Akcja zakończyła się sukcesem 

– 100 zebranych podpisów oraz notatką w „Gazecie Stołecznej” zapowiadającą Maraton. 

1 marca 2007 roku grupa katowicka zorganizowała spotkanie z białoruskimi 

działaczkami praw człowieka. Zaproszone aktywistki mówiły o przemocy domowej, 

a także szerzej – o problematyce praw człowieka. Wydarzenie cieszyło się wysoką 

frekwencją  oraz zainteresowaniem mediów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pocztówki 

wzywające prezydenta Łukaszenkę do zajęcia się omawianym problemem.

23 marca grupa warszawska pojawiła się ze stolikiem w klubie Punkt na koncercie „Muzyka 

przeciw wojnie”. Zbierano podpisy pod petycją dotyczącą zamknięcia Guantanamo. 

Chętni mogli także wykonać sprejem ludzika na prześcieradle z hasłami sprzeciwu 

wobec funkcjonowania tego więzienia, przekazanym 26 czerwca Ambasadzie USA.

11 stycznia 2008 roku ( w 6 rocznicę zamknięcia pierwszych osób w więzieniu ) warszawska 

grupa Amnesty zorganizowała happening „Close Guantanamo”. Zbierano podpisy pod petycjami 

do władz amerykańskich nawołującymi do zamknięcia Guantánamo oraz przeprowadzenia 

rzetelnych procesów sądowych dla więźniów. Odbył się także happening, w ramach którego 

dwóch członków Grupy, przebranych za strażników więziennych przeprowadziło na przebranych 

za więźniów manekinach „przesłuchanie”, oparte na metodach poniżającego traktowania 

rodem z Guantánamo. Akcja była jedną z najbardziej udanych w minionym okresie –  

została odnotowana przez media i światowy amnestyjny blog „Counter Terror with Justice”.



9 lutego 2007 roku grupa katowicka przeprowadziła w kinie Światowid akcję stolikową „Droga 

do Guantanamo” . Efektem było zebranie ok. 30 podpisów pod petycją. 24 lutego podobną 

akcję zorganizowaną podczas Festiwalu Reagee w Tychach, gdzie uzyskano ok. 20 podpisów.

28 maja przeprowadzono happening przeciwko Guantanamo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego: dwie osoby, przebrane w pomarańczowe kombinezony, ze związanymi rękoma, 

chodziły po wydziale, trzymając w dłoniach kartki z krótkimi hasłami - metodami tortur stosowanymi 

w Guantanamo („Rażenie prądem”, „Podtapianie”, „Szczucie psami” itp.). Akcja wzbudziła duże 

zaciekawienie. 

MEDIA O AMNESTY INTERNATIONAL 

Większość oświadczeń prasowych Amnesty International była tłumaczona i umieszczana na stronie 

internetowej, a także rozsyłana do mediów. Na stronie Amnesty International Polska pojawiały się 

również akcje internetowe oraz raporty. Nazwa stowarzyszenia pojawiała się w polskich mediach około 

80 razy w miesiącu, czyli prawie 3 razy częściej niż zakładano. Informacje o dużych, publicznych 

wydarzeniach wysyłano do środków masowego przekazu z odpowiednim wyprzedzeniem, także udało 

się zapewnić im pewną oprawę medialną. 

Informacja o Amnesty International w mediach w 2007 roku według badań Instytutu Monitorowania 

Mediów - ogólne statystyki:

Prasa: 819, Radio (zasięg krajowy): 231, Telewizja (zasięg krajowy): około 86

Odnotowano również znaczący wzrost współpracy z mediami lokalnymi.

Główne tematy (najpełniej relacjonowane):

MARATON PISANIA LISTÓW

Kampania PISZ!

USA – kara śmierci i tortury

Aborcja, Amnesty International - Watykan

Karta Praw Podstawowych UE

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Karze Śmierci

Birma

Prace na stronie internetowej zakończone w 2007 roku: Stworzono nową stronę internetową oraz 

indywidualne strony dla kampanii „Pisz!”, Kara Śmierci, Birma. Uruchomiono blog akcji MARATON 

PISANIA LISTÓW, rozpoczęto regularną wysyłkę newsletterów.

Stworzono galerię zdjęć (dostęp z głównego menu).

Magazyn Amnesty International

W 2007 opublikowano trzy numery magazynu dla członków i fundatorów. Znalazły się w nim informacje 

na temat głównych akcji, kampanii i światowej działalności Amnesty International. Rozesłano go do 

4500 adresatów.


