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RAPORT 

Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ 

STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL 

W 2010 ROKU 

 

 

1. AMNESTY INTERNATIONAL NA ŚWIECIE I W POLSCE 

 

Amnesty International jest międzynarodową organizacją, którą wspiera prawie 3 miliony osób z ponad 150 

krajów i terytoriów, aktywnie stając w obronie praw człowieka w każdym zakątku świata. Stowarzyszenie 

realizuje swój cel poprzez podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim naruszeniom 

tych praw i zaniechania tych naruszeń. Amnesty International jest organizacją niezależną od jakiegokolwiek 

rządu, ideologii, ekonomicznej grupy interesu czy religii, a nasza praca w głównej mierze jest finansowana ze 

składek naszych członków, członkiń i donorów.   

 

W Polsce Stowarzyszenie Amnesty International istnieje 20 lat. Pierwsze akcje prowadzone przez działaczy  

i działaczki Amnesty International w Polsce miały miejsce, gdy należała ona jeszcze do socjalistycznego bloku 

wschodniego, a działania organizacji były zakazane. W czerwcu 1990 roku Stowarzyszenie Amnesty 

International zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Obecnie biuro Amnesty International 

znajduje się w Warszawie. W 2010 roku została opracowana strategia działalności Amnesty International  

w Polsce do roku 2016. 

 

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

zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw 

człowieka. W 2010 roku podczas Walnego Zgromadzeni została zatwierdzona misja i wizja Stowarzyszenia 

w Polsce. 

Wizja  

Amnesty International Polska to ruch społeczny, który skutecznie broni praw człowieka na świecie, opierając 

się na rzetelnych informacjach i podejmując różnorodne działania.  

Misja  

Amnesty International Polska:  

 skutecznie pomaga ludziom, których prawa są łamane;  

 wpływa na legislację oraz politykę prowadzoną przez władze oraz inne osoby mające wpływ na 

podejmowane decyzje;  

 mobilizuje ludzi do solidarności z osobami, których prawa człowieka są łamane, i mobilizuje do 

podjęcia skutecznej walki o te prawa;  
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 podnosi świadomość praw człowieka, uczy szacunku i otwartości wobec innych;  

 współtworzy globalną społeczność obrońców praw człowieka.  

Przez te wszystkie działania Amnesty International przyczynia się do budowania kultury poszanowania praw 

człowieka w Polsce i na świecie.  

Jedną z głównych form realizacji działań statutowych stowarzyszenia jest aktywizm, rozumiany, jako aktywizm 

członków indywidualnych, grup edukacyjnych i grup lokalnych. 

 

Oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący działania podjęte przez Amnesty International w Polsce  

w roku 2010. Raport dokumentuje aktywność Stowarzyszenia na poziomie krajowym oraz lokalnym. 

 

Miłej lektury. 

 

1. KAMPANIE 

 

 STOP TORTUROM W „WOJNIE Z TERRORYZMEM” 

 

Wolność od tortur i innych form nieludzkiego traktowania to jedno z powszechnie obowiązujących praw 

człowieka. Amnesty International dokumentuje i nagłaśnia przypadki naruszenia tego prawa na całym świecie. 

Działania prowadzone przez Stany Zjednoczone, oraz inne państwa z nimi współpracujące w ramach „wojny  

z terroryzmem” często przebiegały w sprzeczności z międzynarodowymi standardami praw człowieka. 

W amerykańskich obozach i więzieniach stosowanie tortur w celu wymuszenia zeznań osób podejrzanych 

o terroryzm było na porządku dziennym. Amnesty International dąży do ujawnienia tych naruszeń 

i pociągnięcia do odpowiedzialności ich sprawców.   

 

Odpowiedzialność za tajne więzienia CIA w Polsce 

 

11 marca 2010 roku minęła druga rocznica rozpoczęcia śledztwa dotyczącego prawdopodobnego istnienia na 

terytorium Polski tzw. „tajnych więzień CIA”. Na bieżąco monitorowaliśmy rozwój sytuacji odnośnie śledztwa. 

Amnesty International domaga się ujawnienia wyników oraz zakresu prowadzonego śledztwa, jak również 

rozliczenia za ewentualne naruszenia praw człowieka. Prowadzona była korespondencja w tej sprawie 

z Prokuraturą Krajową oraz Kancelarią Premiera. Przypomnieliśmy wówczas o zarzutach wobec Polski 

i wezwaniach Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i Specjalnych Sprawozdawców ONZ, rekomendując 

wykorzystanie przedstawionych przez nie dowodów i tropów. Amnesty International odbyła również spotkanie  

z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Podczas spotkania zaprezentowano raport Amnesty 

International „Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych 

transferów i tajnych więzień CIA”.  

 

 Prowadzenie korespondencji z władzami Polski: w lutym wystosowany został list do Premiera  
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i Ministra Sprawiedliwości, w maju i czerwcu do Prokuratora Generalnego, a w sierpniu do posła 

Ryszarda Kalisza. W listopadzie ponownie wysłano pisma do Premiera, Prezydenta, Ministra Spraw 

Zagranicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego wraz z raportem 

„Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych 

transferów i tajnych więzień CIA”. 

 W styczniu został opracowany komentarz do raportu ONZ nt. tajnych zatrzymań w kontekście wojny  

z terroryzmem, który następnie został przekazany polskim mediom; 

 W marcu zorganizowano konferencję w Brukseli z udziałem ekspertki Amnesty International Julii 

Hall oraz europosłów. Zaproszenie na konferencję wystosowano również do polskich europosłów.  

 W kwietniu wysłano pismo do ABW w sprawie projektu Ustawy o rozpoznawaniu, przeciwdziałaniu i 

zwalczaniu terroryzmu.  

 W nawiązaniu do artykułu „CIA - tajne loty, tajne odprawy”, który został opublikowany 30 lipca 2010 

roku w „Rzeczpospolitej”, Amnesty International ponownie wezwała Prokuratora Generalnego RP do 

odtajnienia wyników prowadzonego już od ponad dwóch lat śledztwa w sprawie „tajnych więzień CIA”; 

 Przygotowano komentarz Amnesty International do informacji Gazety Wyborczej na temat możliwości 

postawienia najważniejszym polskim politykom zarzutu udziału w naruszeniach prawa 

międzynarodowego. Amnesty International podkreśla, że konieczne jest pełne wyjaśnienie tej sprawy - 

czy doszło do wymuszonego zaginięcia wobec przetrzymywanych tam osób, czy stosowano wobec nich 

tortury lub znęcano się nad nimi oraz czy doszło do bezprawnego pozbawienia ich wolności. Po raz 

kolejny podkreślono konieczność wyjaśnienia udziału polskich władz w tych wydarzeniach oraz 

pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które mogły w nich brać jakikolwiek udział.  

 

 Publikacja raportu 

W listopadzie Amnesty International przestawiła podczas konferencji prasowej raport „Tajemnica poliszynela: 

Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA”, który 

jest podsumowaniem dowodów zaangażowania krajów europejskich w programie CIA w kontekście walki  

z terroryzmem, rozpoczętej po atakach na Stany Zjednoczone z 11 września 2001 roku. Amnesty International 

wezwała rządy europejskie do zapewnienia sprawiedliwości osobom poszkodowanym w programie bezprawnego 

transferu więźniów i tajnych więzień CIA, który doprowadził do szeregu nadużyć – zaginięć spowodowanych 

porwaniem, tortur i maltretowania wielu osób. W polskich mediach ukazało się łącznie 88 relacji, w tym: 11 

w prasie, 27 w radio, 11 w TV i 38 w Internecie. 

 Aktywizm 

Na stronie www.amnesty.org.pl przez cały rok można była podpisać web petycję zaadresowaną do Prokuratora 

Generalnego Andrzeja Seremeta, wzywającą do poinformowania opinii publicznej o zakresie 

i metodach śledztwa prowadzonego od dwóch lat przez polską prokuraturę, a także, gdy zostanie ono 

zakończone, do ujawnienia jego wyników.  Zebrano 1000 podpisów. W specjalnie przygotowanej grze miejskiej 

„Operacja czarna dziura” zorganizowanej w Warszawie, Poznaniu i w Łodzi, każdy mógł wcielić się w rolę 

niezależnych śledczych ONZ, rozwiązać zagadkę nielegalnych zatrzymań i podpisać petycję do premiera 
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Donalda Tuska. Akcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, również ze strony mediów. 

 

 Kampania Amnesty International w Polsce komplementarna z działaniami organizacji na świecie 

Kampania Amnesty International dotycząca Polski jest częścią szerszych działań Amnesty International na 

rzecz wyjaśnienia przez kraje europejskie ich roli w systemie nielegalnego zatrzymywania i transferów osób, 

który był częścią "wojny z terroryzmem". Amnesty International Polska brała również udział w działaniach 

rzeczniczych prowadzonych na Litwie, gdzie spotkano się z członkami Komisji Parlamentarnej i innymi 

przedstawicielami władz oraz organizacji pozarządowych. Podczas spotkań na Litwie Amnesty International 

zarekomendowała, że pomimo trudności, śledztwo powinno być kontynuowane do czasu, aż wszystkie 

informacje w tej sprawie zostaną zbadane. 

 

 Koalicja "Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT” 

 

Amnesty International wchodzi w skład Koalicji "Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT” (Protokołu 

Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania).  Protokół został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 18 

grudnia 2002 r. Dokument ten tworzy mechanizm zapobiegawczy w oparciu o wizytacje tzw. miejsc zatrzymań 

(tj. miejsc pozbawienia wolności). Wizytacje są prowadzone przez Podkomitet do spraw prewencji ONZ oraz 

krajowe mechanizmy prewencji (KMP). Polska ratyfikowała protokół w dniu 8 lipca 2005 r., a polskim KMP 

jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Od początku powierzenia mu przez rząd tej funkcji, Koalicja przygląda się 

rozwojowi KMP i wspiera go swoimi działaniami. 

Celem Koalicji jest pomoc w tworzeniu i organizacji KMP, zgodnie z wymaganiami OPCAT oraz zapewnienie 

jego skutecznego działania przez aktywny udział w wykonywaniu jego funkcji i zadań. 

W roku 2010 Koalicja przygotowała:  

1. Oświadczenie dotyczące ustaleń zasygnalizowanych w Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 

z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2009. Ustalenia te wiązały się 

z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia wolności od tortur, okrutnego i nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania i z tego względu wymagały szybkiej reakcji organizacji 

strażniczych. 

2. Stanowisko na temat Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego 

Mechanizmu Prewencji w roku 2009.  

3. Ocenę 2-letniej działalności KMP wraz z sugestiami zmian w pracy mechanizmu.  

W dniu 27 października 2010 r. Koalicja uczestniczyła w spotkaniu się z RPO na temat rocznego raportu  

z działań KMP.  

 

 ŻĄDAMY GODNOŚCI 

 

Celem kampanii Żądamy Godności jest pokazanie, że ubóstwo jest jednym z najpoważniejszych światowych 

kryzysów w dziedzinie praw człowieka. Projekt zakłada początkowo skupienie się na kilku kluczowych 
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przypadkach łamania praw człowieka, w których Amnesty International ma największe doświadczenie, gdzie 

nasze wysiłki mogą przynieść wymierne skutki i które najlepiej pokazują zależność pomiędzy ubóstwem, 

brakiem bezpieczeństwa, niepewnością, wykluczeniem i pozbawieniem prawa głosu. Trzy obszary, na których 

będą skupiać się działania Amnesty International to: umieralność okołoporodowa, slumsy i odpowiedzialność 

korporacji.  

W ciągu roku zostało rozesłanych 20 informacji prasowych związanych z kampanią. Petycja w sprawie Delty 

Nigru była dostępne poprzez strony internetowe Gazety Wyborczej, Przekroju, National Geographic 

i wiadomosci24.pl.  

 

 Amnesty Bus. Akcja na temat odpowiedzialności korporacji 

W ramach kampanii Żądamy Godności, Amnesty International zorganizowała letnią akcję Amnesty Bus. 

Specjalny żółty autobus przejechał ponad 5000 tysięcy kilometrów, odwiedził kilkanaście miast  

i miejscowości, a także najważniejsze letnie festiwale muzyczne w Polsce. Udało mu się zyskać nawet miano 

„mobilnej ambasady Amnesty International”. Dzięki ciężkiej pracy wolontariuszy i wolontariuszek, grupom 

lokalnym i edukacyjnym, którzy zaangażowali się w ten projekt, udało nam się zebrać prawie 5000 tysięcy 

podpisów pod petycjami wyrażającymi sprzeciw wobec łamania praw człowieka przez międzynarodowe 

korporacje, a także zorganizować liczne warsztaty i pokazy filmowe.  

 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 

17 października w ramach obchodów Dnia Walki z Ubóstwem Amnesty zorganizowała przedpremierowy pokaz 

filmu Lucy Walker „Śmietnisko”. Przed pokazem odbyło się wręczenie Nagrody Dziennikarskiej Amnesty 

International „Pióro Nadziei 2010", a po pokazie zorganizowano debatę „Ubóstwo, a prawa człowieka”  

z udziałem prezeski Amnesty International Zuzanny Kulińskiej i dziennikarki Julii Prus, która pół roku spędziła 

w Afryce pracując nad filmem dokumentalnym o eksporcie surowców z Konga.  

Tego dnia zostały również wysłane do władz koncernu Shell petycje wzywające do zaprzestania łamania praw 

człowieka w Delcie Nigru. Podpisało się pod nimi 4590 osób z całej Polski.  

W ramach kampanii Żądamy Godności zostały również przeprowadzone następujące działania: 

 

 Amnesty International w specjalnym oświadczeniu, przesłanym również do mediów, wyraziła 

rozczarowanie wystąpieniem Polski podczas 54. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet przy Radzie 

Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) ONZ, która odbyła się w dniach 1-12 marca w Nowym Jorku.  

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Polski poparł stanowisko Unii Europejskiej wspierające Deklarację 

Pekińska i Platformę Działania oraz inne dokumenty stanowiące instrumenty działań na rzecz osiągnięcia 

równości płci. Jednocześnie podkreślił, że w rozumieniu Polski, zawarte w stanowisku UE odniesienie do 

praw seksualnych i reprodukcyjnych nie oznacza zachęcania do promocji aborcji. Amnesty International  

z rozczarowaniem przyjęła tę deklarację i przypomina, że zakaz aborcji wiąże się z poważnymi 

naruszeniami praw człowieka. 
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 Amnesty International wyraziła również rozczarowanie realizacją wyroku w sprawie Alicji Tysiąc, gdyż 

procedura odwoławcza od decyzji lekarza określona w ustawie i rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które 

weszło w życie 10 marca, nie gwarantuje realizacji praw pacjenta i nie spełnia rekomendacji Trybunału 

zawartych w wyroku Tysiąc przeciwko Polsce. 

 Prowadzony był monitoring stanowiska Polski na szczycie ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, 

który odbył się w dniach 20-22 września w Nowym Jorku. W szczycie ONZ wzięła również udział 

delegacja Polski. Niestety MSZ wcześniej nie poinformowało opinii publicznej o stanowisku, jakie 

zamierza zająć na szczycie, ani też nie odpowiedziało na list Amnesty International z zapytaniem o to 

stanowisko.  

W siedzibie Stowarzyszenia zorganizowano konferencję prasową podsumowującą realizację MCR oraz 

przedstawiono krytyczne uwagi na temat dotychczasowych wystąpień przedstawicieli Polski na forum 

międzynarodowym. W konferencji prasowej udział wzięła również Wanda Nowicka szefowa Federacji na 

Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, który omówiła kwestię zagrożenia, jakie niesie stanowisko Polski  

w sprawie praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet, nie tylko dla naszego kraju, ale również dla  

Globalnego Południa. Było to szeroko komentowane przez polskie media.  

 Na spotkaniu z Agnieszką Dąbrowiecką, Dyrektorką Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, przedstawiono m.in. rekomendacje Amnesty International w sprawie podpisania przez 

Polskę Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych.  

 Grupy lokalne z Wrocławia i Torunia zorganizowały w ramach festiwalu "Podwodny Wrocław" pokaz filmu 

"Poison Fire" o Delcie Nigru, a w Katowicach odbyła się akcja w sprawie dzieci-żołnierzy. 

 

2. DZIAŁANIA ANTYDYSKRYMINACYJNE 

 

 KOALICJA NA RZECZ RÓWNYCH SZANS 

 

Amnesty International wchodzi w skład Koalicji na Rzecz Równych Szans - nieformalnej platformy skupiającej 

szereg organizacji działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości i niedyskryminacji. 

Głównym celem platformy jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za 

opracowanie kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. 
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W kwietniu Koalicja na Rzecz Równych Szans przedstawiła stanowisko w sprawie toczących się prac 

legislacyjnych odnośnie zmiany Rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego 

Traktowania. Natomiast w czerwcu skierowano do Biura Pełnomocnika ds. Równego Traktowania uwagi do 

projektu ustawy w sprawie wdrożenia niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.  

W czerwcu i wrześniu zostały zorganizowane w siedzibie Amnesty International konferencje prasowa w sprawie 

przedstawionego przez rząd do konsultacji społecznych projektu Ustawy o Równym Traktowaniu. Podczas 

konferencji przedstawiono krytyczne uwagi, które koalicja przekazała rządowi. Stanowisko Koalicji zostało 

przedstawione m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i radiu TOK FM.  

 

 Baltic Pride 2010 w Wilnie 

Przedstawiciele Amnesty International Polska wzięli udział w Baltic Pride w Wilnie. Wcześniej, za 

pośrednictwem webpetycji apelowaliśmy do prezydent Litwy o zapewnienia bezpieczeństwa i wolności 

wypowiedzi podczas parady. Parada Baltic Pride była najważniejszym na Litwie wydarzeniem wspierającym 

prawa osób z mniejszości seksualnej (środowiska LGBT). 

 

 Dzień Milczenia 2010 

Amnesty International wraz z Kampanią Przeciw Homofobii i innymi organizacjami wzięła również jak co roku 

udział w Dniu Milczenia pokazując swoją solidarności z gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi  

i transpłciowymi. 

Zespół edukacyjny z Łodzi przygotował projekt mający na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 

Białegostoku i Łodzi z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć i orientację psychoseksualną, jako formy 

łamania praw człowieka. Działania polegały na przeprowadzeniu  szkolenia antydyskryminacyjnego w Łodzi, a 

także Dnia Milczenia w Łodzi oraz Białymstoku. Pozwoliło to na zacieśnienie relacji między zespołem w Łodzi 

oraz grupą w Białymstoku. 

Z kolei łódzka grupa lokalna w nawiązaniu do powyższego projektu przygotowała akcję mającą na celu 

budowanie świadomości poprzez pokazy filmów oraz debatę "Coming Out- co się z tym wiąże w Polsce". 

 

 

  Katowice: happening „Graffiti dla godności”  

Projekt grupy katowickiej, sfinansowany w ramach konkursu grantowego dla członków i członkiń Amnesty 

International, został zrealizowany w terminie 1.10 - 12.12.2010. Miał na celu zwiększenie zaangażowania 

studentek i studentów katowickich uczelni wyższych w działania na rzecz podwyższenia stopnia respektowania 

praw oraz godnego traktowania mniejszości romskiej w Rumunii. W ramach projektu stworzono graffiti na 

półciężarówce przez grupę grafficiarzy. Uczestnicy happeningu umieszczali napisy świadczące  

o solidarności z rodzinami romskimi. Zbierane były również podpisy pod petycjami. Był to także element 
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projektu Festiwal Wolnych Ludzi i promocji Maratonu Pisania Listów. 

 

Przeprowadzono również następujące działania: 

 

 Za pośrednictwem mediów informowano opinię publiczną na temat dyskryminacji dzieci romskich  

w Czechach i na Słowacji. Została przeprowadzona web akcja „Każde dziecko ma prawo do edukacji 

wolnej od dyskryminacji".  

 Przeprowadzona została kampania społeczna dotyczącą dyrektywy Unii Europejskiej o przeciwdziałaniu 

dyskryminacji. Kampania była zaadresowana do rządu Niemiec, który blokował przyjęcie dyrektywy przed 

zaplanowanym na czerwiec spotkaniem Rady ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej (EPSCO). Dzięki 

przeprowadzonej web-akcji w sprawie przyjęcia dyrektywy antydyskryminacyjnej udało się zebrać łącznie 

ponad 50 tys. podpisów.  

 Grupy lokalne w Krakowie i Toruniu zorganizowały pokazy filmów o uchodźcach, we Wrocławiu 

przeprowadzono akcję na temat Meksyku. 

 Polska Koalicja Social Watch 

Amnesty International jest członkiem Polskiej Koalicji Social Watch, która została powołana do życia  

w czerwcu 2008 roku. Jej celem jest monitorowanie wdrażania przez polski rząd międzynarodowych 

zobowiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz równości płci. W 2010 roku Koalicja we współpracy  

z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN PL) opracowała raport poświęcony 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Polsce. 

 

3. ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI O PRAWACH UCHODŹCÓW I MIGRANTÓW 

 

Amnesty International Polska podjęła w 2010 roku szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości 

o problemach uchodźców i imigrantów oraz przyjęcia przez rząd Polski zaleceń Amnesty International w tym 

zakresie. Przeprowadzono interwencje lub przygotowano opinie w sprawie niedopuszczalności ekstradycji  

i deportacji z powodu obaw o bezpieczeństwo osób odsyłanych do kraju pochodzenia (Białoruś, Kuba, Syria, 

Libia, Rosja, Czeczenia). Spotkano się również z irackimi tłumaczami pracującymi dla Polskiej misji w Iraku, 

przebywającymi obecnie w Polsce, w celu oceny ich sytuacji. Władze Polski na bieżąco otrzymywały od 

Amnesty International Polska materiały o sytuacji w krajach pochodzenia uchodźców i migrantów. 

 

 Amnesty International dla uchodźców w Teatrze Dramatycznym 

Amnesty International była partnerem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Warszawa Centralna”, który 

w 2010 roku poświęcony był tematowi migracji. Wszyscy goście Teatru w tych dniach zaproszeni byli do 

składania podpisów pod petycjami Amnesty International w obronie Romów i innych mniejszości 

deportowanych z Niemiec do Kosowa. 
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W ramach akcji Amnesty International w Teatrze Dramatycznym odbyły się następujące wydarzenia: 

 pokaz filmu „Nie czekaj na mnie”, w reżyserii Nedima Hazara, o uchodźcach w Turcji. Specjalnymi 

gośćmi rozmowy po filmie był Witold Szabłowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor licznych reportaży 

z Turcji oraz Amy Slotek, działaczka na rzecz praw człowieka pracująca z uchodźcami w Turcji; 

 warsztaty dla młodzieży szkolnej „Przejście graniczne”; 

 dyskusja „W poszukiwaniu drugiej ojczyzny” – o książce „Druga Ojczyzna” Paula Scheffera, w której 

udział wzięli Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska, i Edwin Bendyk, publicysta 

Polityki.  

 Postępowanie w sprawie ekstradycji Ahmeda Zakajewa 

Amnesty International sprzeciwiła się zatrzymaniu i ewentualnemu tymczasowemu zatrzymaniu Ahmeda 

Zakajewa na potrzeby postępowania ekstradycyjnego. Na prośbę prawnika Zakajewa Amnesty International 

przygotowała opinię w kwestii dopuszczalności ekstradycji i przedstawiła ją w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

Amnesty International stoi na stanowisku, że decyzja o ekstradycji Ahmeda Zakajewa do Federacji Rosyjskiej 

byłaby pogwałceniem przyjętych przez Rzeczypospolitą Polską zobowiązań związanych z regulacjami 

dotyczącymi uchodźców i praw człowieka. Obok przedstawienia, że naruszona zostałaby zasada niezawracania 

(non-refoulement) i innych zapisów Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 28 lipca 1951 roku, Amnesty 

International Polska zaznaczyła, iż istnieje uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania Ahmeda 

Zakajewa dojdzie do naruszenia jego podstawowych praw i wolności, w szczególności wolności od tortur, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz prawa do rzetelnego procesu sądowego.   

Ostatecznie postępowanie umorzono ze względu na nieobecność Ahmeda Zakajewa podczas rozprawy. 

 

 Śmierć obywatela Nigerii 

Amnesty International wezwała również do przeprowadzenia szczegółowego i bezstronnego śledztwa w sprawie 

śmierci obywatela Nigerii, który wedle doniesień medialnych, 23 maja 2010 r. podczas rutynowej kontroli 

osób handlujących na bazarze w okolicy Stadionu, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni. 

 

 „The Invisibles”: filmy o emigrantach w Meksyku i niewidzialnym łamaniu praw człowieka  

Amnesty International oraz meksykański aktor i producent Gael García Bernal przygotowali serię filmów 

dokumentalnych, ukazujących trudne położenie emigrantów w Meksyku. Amnesty International Polska 

przygotowała polskie napisy do filmów i przygotowała dystrybucje filmów (m.in. do szkół języka hiszpańskiego, 

jako materiał wspomagający program nauczania) oraz przeprowadziła promocję filmów na facebooku. 

 
 Lublin: „Prawa uchodźców prawami człowieka” 

Grupa lokalna w Lublinie otrzymała z Amnesty International grant na realizację projektu „Prawa uchodźców 

prawami człowieka”, którego celem było zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat sytuacji 

uchodźców w kontekście kampanii „Żądamy Godności”. W dniach 8-9 kwietnia zorganizowano pokaz filmowy 

oraz happening, podczas którego nastąpiła symulacja losu uchodźców podczas przekraczania granicy. W czasie 

wydarzeń poruszono również szeroko kwestię stereotypów.  
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4. REAKCJE NA ŚWIATOWE WYDARZENIA DOTYCZĄCE PRAW CZŁOWIEKA 

Amnesty International Polska bezzwłocznie reagowała na sytuacje kryzysowe na całym świecie zagrażające 

prawom człowieka. Oprócz tradycyjnego informowania o tych wydarzeniach opinii publicznej za pośrednictwem 

apeli i komunikatów rozsyłanych do polskich mediów i władz, zorganizowaliśmy szereg happeningów, 

demonstracji i protestów. W ten sposób pokazujemy, że łamanie prawa człowieka, bez względu na to, w którym 

zakątku świata ma miejsce, nie zostanie zignorowane. W czasie sytuacji kryzysowych na bieżąco 

odpowiadaliśmy na zapytania mediów i innych zainteresowanych stron. Działania te w 2010 roku dotyczyły 

głównie następujących osób i wydarzeń: sprawa Sakineh Mohamadi Ashtiani – Iranki skazanej na śmierć, tajne 

więzienia CIA w Polsce, ekstradycja Ahmeda Zakajewa, proces Michaiła Chodorkowskiego i Plantona 

Lebiediewa, monitoring sytuacji w Birmie przed wyborami: w tym sytuacja Aung San Suu Kyi, zamieszki  

w Kirgistanie, monitoring sytuacji na Kubie: apele o uwolnienie więźniów sumienia i zapewnienie 

bezpieczeństwa Kobietom w Bieli, sytuacja Romów we Francji, Pokojowa Nagroda Nobla dla Liu Xiaobo. 

 

 Więźniowie sumienia, obrońcy praw człowieka 

Podstawową działalnością Amnesty International jest obrona więźniów sumienia i obrońców praw człowieka – 

osób niesłusznie skazanych za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i gromadzenia się lub 

prześladowanych za działania na rzecz praw człowieka. W 2010 roku Amnesty International przygotowała 

w ich sprawie ponad 30 Pilnych Akcji, rozesłanych do ponad 900 osób zapisanych do sieci Pilnych Akcji. 

Podczas Maratonu Pisania Listów w całej Polsce napisano 145 tysięcy listów. 

 

5. EDUKACJA PRAW CZŁOWIEKA 

W 2010 roku w całej Polsce działało 140 szkolnych grup Amnesty International i 12 lokalnych zespołów 

edukacyjnych. Zajęcia edukacyjne oraz akcje szkolnych grup były skoncentrowane głównie na kampanii 

Żądamy Godności oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Jak co roku, największym przedsięwzięciem dla 

Szkolnych Grup Amnesty International i szkół współpracujących była organizacja Maratonu Pisania Listów  

w szkołach i miejscowościach. Lokalne Maratony zostały zorganizowane przez 176 szkół.  

Pod koniec 2010 roku, Amnesty International rozpoczęła prace rzecznicze w przedmiocie przyjęcia Deklaracji 

ONZ dotyczącej edukacji praw człowieka i szkoleń.  

 

Edukacja dla Godności 

Od marca realizowany jest nowy, trzyletni projekt edukacji o prawach człowieka „Edukacja dla Godności” 

(Education for Human Dignity). Edukacja o prawach człowieka jest dla nas skutecznym narzędziem, które 

obejmuje nie tylko proces uczenia się, ale i konkretnych działań, zmian codziennych zachowań  

i przyzwyczajeń na rzecz poszanowania prawa człowieka. Projekt „Edukacja dla Godności” opiera się na 

założeniach i celach kampanii „Żądamy Godności” (Demand Dignity). Zasięg projektu obejmuje trzy kraje 

europejskie – Polskę, Włochy i Słowenię. W latach 2010-2013 dotrze do ponad 3 tysięcy trenerów/trenerek, 

nauczycieli/nauczycielek oraz obejmie swoimi działaniami ponad 47 tysięcy młodych ludzi w Europie. 

W 2010 roku polscy eksperci i ekspertki, w ramach międzynarodowej grupy roboczej, pracowali nad nowym 

materiałem edukacyjnym, który ma stać się „łącznikiem perspektyw” między Globalną Północą, a Globalnym 



11 

 

Południem. Zespół ds. Edukacji Praw Człowieka rozpoczął również pracę z partnerami z Globalnego Południa: 

Amnesty International Sierra Leone i Amnesty International South Africa.  

 

Odkryj siłę praw człowieka 

W lipcu 2010 roku Zespół ds. Edukacji Praw Człowieka rozpoczął realizację ogólnopolskiego projektu "Odkryj 

siłę praw człowieka", który ma na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów 

szkół średnich i gimnazjalnych. Jest on naturalną kontynuacją działań projektu "Prawa człowieka - Edukacja 

Działanie" prowadzonego przez Stowarzyszenie Amnesty International w latach 2002-2009, który był 

nastawiony na budowanie świadomości w zakresie praw człowieka. Kształtujemy chęć korzystania 

z przynależnych wszystkim ludziom praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich 

łamania. W ramach projektu, do końca 2010 roku, grupa ekspertów i ekspertek stworzyła innowacyjny materiał 

edukacyjny, na który składają się seria scenariuszy do wykorzystania podczas szkoleń lub zajęć warsztatowych 

oraz materiały multimedialne, które wzbogacają przekaz projektu.  

 

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka 

W ramach projektu Zespół ds. Edukacji Praw Człowieka Amnesty International był kilkakrotnie zapraszany do 

udziału w posiedzeniach sejmowej komisji edukacji i podkomisji stałej do spraw młodzieży. Głównym 

obszarem oczekiwanego wsparcia była ekspertyza, materiały informacyjne oraz przykłady dobrych praktyk 

z zakresu praw człowieka w samorządności uczniowskiej oraz włączania praw człowieka i zasad aktywnej 

partycypacji w różne obszary życia szkoły.  

Amnesty International rozpoczęła również współpracę z Wszechnicą Sejmową i współorganizowała XVI Sejm 

Dzieci i Młodzieży.  

 

6. WYDARZENIA 

 

Ogłoszenie Raportu Rocznego Amnesty International 2010 

Raport Roczny Amnesty International 2010 został zaprezentowany przez Draginję Nadażdin, Dyrektorkę 

Amnesty International podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 maja. W spotkaniu wzięli udział 

również: Anna Zdrojewska, współautorka filmu “Podziemne państwo kobiet” pokazującego realia 

funkcjonowania ustawodawstwa zakazującego aborcji; Robert Rewiński, dziennikarz, skazany na podstawie 

Artykułu 212 Kodeksu Karnego, karającego za zniesławienie oraz Adam Krzykowski, dziennikarz telewizyjny 

zajmujący się sprawą tajnych więzień CIA na terenie Polski. 

 

Maraton Pisania Listów 

W grudniu 2010 roku Amnesty International Polska już po raz 11 zorganizowała Maraton Pisania Listów. Jest 

to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość ludzi w obronę praw człowieka. W prawie 200 

miejscach w całej Polsce napisano 145 000 listów, tym samym o prawie czterdzieści tysięcy został pobity 

rekord z 2009 roku. Oficjalne rozpoczęcie Maratonu Pisania Listów nastąpiło w sobotę 12 grudnia o godzinie 

12:00 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.  
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Pisaliśmy w sprawie następujących osób: Aleksandra Rafalskiego z Ukrainy, Arasha Alaei i Kamiara Alaei  

z Iranu, Emina Abdullajewa i Adnana Hajizadez Azerbejdżanu, Femi Peters z Gambii, Kartam Joga z Indii, 

Khady Basène z Senegalu, Liu Xiaobo i Mao Hengfeng z Chin, Normy Cruz z Gwatemali, ojca Alejandro 

Solalinde Guerra i José Alberto Donis Rodríguez z Meksyku, Aasia Bibi z Pakistanu, Ilkhom Ismanov  

z Tadżykistanu, Romów z Rumunii, Sabera Ragoubi z Tunezji, Sakineh Mohammadi Asztiani, Sajjad 

Qaderzadeh, Javid Houtan Kiyan z Iranu, Su Su Nway z Birmy, Walid Yunis Ahmad z Iraku i Zelimhan 

Murdałowa z Czeczenii. 

Jak co roku pisały z nami znane osobowości. W Warszawie gośćmi Maratonu byli m.in. Halina Bortnowska, 

Artur Domosławski, Grzegorz Miecugow, Ewelina Flinta, Marek Ostrowski i prof. Józef Pinior.  Ukazały się 783 

relacje medialne o Maratonie Pisania Listów Amnesty International. W tym 98 artykułów prasowych, 44 

relacje telewizyjne, 148 relacji radiowych i 493 informacje w Internecie. 

Już w połowie grudnia 2010 dotarła do Amnesty International pierwsza dobra wiadomość o pomyślnym 

rozwiązaniu sprawy Femi Petersa, działacza opozycyjnego z Gambii. 

 

Przez cały rok informowaliśmy o rozwoju sytuacji osób, które były bohaterami i bohaterkami Maratonu Pisania 

Listów 2009. Pierwsza Dobra Wiadomość przyszła już w grudniu 2009 roku, kiedy uwolniona została 

Aminatou Haidar, obrończyni praw człowieka z ludu Sahrawi z Sahary Zachodniej. W 2010 roku otrzymaliśmy 

Dobre Wiadomości w sprawie Emina Abdullayeva i Adnana Hajizad z Azerbejdżanu, 9 kobiet z Nikaragui, 

beduińskiego bloggera i aktywisty Musaada Abu Fagra, liderki opozycji etiopskiej Birtukan Mideksy oraz 

obrończyni praw człowieka Rity Mahato z Nepalu. 

 

W ramach konkursu grantowego grupa lokalna Amnesty International z Lublina zrealizowała projekt   

„W kajdanach strachu - Stop Przemocy Wobec Kobiet”, mający na celu objaśnienie idei Maratonu Pisania 

Listów przez pryzmat naruszania praw kobiet. Happening odbył się 10 grudnia. Zapraszano przechodniów do 

czynnego udziału poprzez podpisywanie się na dużej pocztówce i wspólne wypuszczenie balonów z listami 

(symboliczne wsparcie więźniów sumienia). Akcji towarzyszył występ grupy samby RoR Wschodni Sambastion. 

 

Pióro Nadziei 

Amnesty International już po raz ósmy przyznała Pióro Nadziei za najlepszy artykuł o prawach człowieka, który 

ukazał się w polskiej prasie. Pierwsze miejsce ex eqvo zajęły Agnieszka Jędrzejczak Fiedorowicz za „Kochajcie 

donosicieli, kochajcie do jasnej cholery!” (Przekrój) i Joanna Podgórska za „Daleko od szosy” (Polityka). 

Drugie miejsce zajęła Magdalena Grzebałkowska za wywiad „Bożydar Okey”, który ukazał się w Dużym 

Formacie (Gazeta Wyborcza). 

Wręczenie nagród odbyło się 17 października w Kinie Femina w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 

Walki z Ubóstwem. Następnie odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Śmietnisko”.  

 

Amnesty International na Planete Doc Review 

Na siódmym festiwalu filmowym Planete Doc Review, który odbył się Warszawie w dniach 7-16 maja, nie 

zabrakło również Amnesty International. Jak co roku przyznana została nagroda za najlepszy film  

http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/arash-alaei-kamiar-alaei-wiezniowie-sumienia-z-iranu/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/arash-alaei-kamiar-alaei-wiezniowie-sumienia-z-iranu/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/emin-abdullajew-adnan-hajizade-aresztowani-za-korzystanie-z-wolnosci-slowa-w-azerbejdzanie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/femi-peters-dzialacz-opozycji-z-gambii/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/kartam-joga-wiezien-sumienia-z-indii/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/khady-basene-walczy-o-prawde-o-zaginionym-mezu-w-senegalu/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/liu-xiaobo-laureat-pokojowej-nagrody-nobla-wieziony-w-chinach/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/norma-cruz-walczy-o-prawa-kobiet-w-gwatemalii/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/ojciec-alejandro-solalinde-guerra-dba-o-bezpieczenstwo-imigrantow-w-meksyku/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/ojciec-alejandro-solalinde-guerra-dba-o-bezpieczenstwo-imigrantow-w-meksyku/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/pilna-akcja-aasia-bibi-pakistanska-chrzescijanka-skazana-na-smierc/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/pilna-akcja-ilkhom-ismanov-torturowany-w-wiezieniu-w-tadzykistanie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/pilna-akcja-ilkhom-ismanov-torturowany-w-wiezieniu-w-tadzykistanie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/romowie-sila-eksmitowani-z-domow-w-rumunii/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/saber-ragoubi-skazany-na-smierc-w-tunezji/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/sakineh-mohammadi-asztiani-sajjad-qaderzadeh-javid-houtan-kiyan-dwoje-obywateli-niemiec-wiezieni-w-iranie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/sakineh-mohammadi-asztiani-sajjad-qaderzadeh-javid-houtan-kiyan-dwoje-obywateli-niemiec-wiezieni-w-iranie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/su-su-nway-wieziona-za-udzial-w-antyrzadowych-protestach-w-birmie/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/walid-yunis-ahmad-wieziony-bez-procesu-w-iraku/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/zelimhan-murdalow-zaginal-w-czeczenii-w-2001-roku/
http://amnesty.org.pl/maraton_blog/index.php/kogo-bronimy/zelimhan-murdalow-zaginal-w-czeczenii-w-2001-roku/
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o prawach człowieka oraz odbyła się debata, tym razem poświęcona odpowiedzialności korporacji za 

przestrzeganie praw człowieka. 

W konkursie na najlepszy film mówiący o prawach człowieka podczas tegorocznego festiwalu Planete Doc 

Review startowało 7 tytułów. Jury w składzie: Draginja Nadaždin– dyrektorka Amnesty International Polska, 

Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy i Mirosław Chojecki – producent i wykładowca, postanowiło przyznać 

nagrodę Amnesty International i 3000 euro filmowi „Gwałt na wojnie” w reż. Ilse i Femke van Velzen. 

Wyróżnienie otrzymał film „Kowboje z Indii” zrealizowany przez Simona Chambersa.  

Debata „Kwiaty i banany – wysokie koszty niskich cen” odbyła się 8 maja, na który przypada Światowy Dzień 

Sprawiedliwego Handlu. W rozmowie wzięli udział: Frederik Gertten, reżyser filmu „Banany!”, Ton van 

Zantvoort, reżyser filmu „Biznes kwitnie” oraz Simon Chambers, reżyser filmu „Kowboje z Indii” oraz Adam 

Leszczyński – publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej, który zajmuje się m.in. tematyką Globalnego 

Południa oraz kwestiami pomocy rozwojowej i Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, przedstawicielka 

Międzynarodowej Komisji Prawników, która zajmuje się kwestiami prawnej odpowiedzialności 

międzynarodowych korporacji.  

Drużyna Praw Człowieka na Maratonie Warszawskim oraz Amnesty Team na Maratonie w Poznaniu 

W 2010 roku Amnesty International po raz pierwszy stworzyła Drużynę Praw Człowieka, która pobiegła we 

wrześniowym Maratonie Warszawskim. Wysiłek biegaczy miał zachęcić darczyńców do wsparcia finansowego 

idei Maratonu Pisania Listów. Naszą drużynę wspierał doskonały polski maratończyk Paweł Ochal wraz z żoną 

Olgą Kalendarova-Ochal, która zajęła 2 miejsce w kategorii kobiet. 

W ramach konkursu grantowego Amnesty International dla członków i członkiń stowarzyszenia, grupa lokalna  

z Poznania otrzymała dofinansowanie projektu „Amnesty Team”. Jego celem była promocja praw człowieka  

i Amnesty International podczas masowych imprez sportowych, takich jak maratony i inne biegi uliczne. 

Warunkiem uczestnictwa w Amnesty Team była deklaracja poparcia dla misji Amnesty International  

i sportowych zasad fair play. 

„Prawa człowieka w obiektywie”. Konkurs fotograficzny i wystawa 

4 marca w Galerii Aula Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbył się wernisaż pokonkursowej wystawy 

„Prawa człowieka w obiektywie”. Wystawa prezentowała 47 zdjęć, które zakwalifikowały się do finału konkursu 

fotograficznego Amnesty International, obywającego się pod hasłem: „Żyć godnie, to znaczy spokojnie, 

swobodnie, modnie.” Wystawa była prezentowana również w innych miastach Polski. Była to już druga edycja 

konkursu „Prawa człowieka w obiektywie” organizowanego przez Amnesty International oraz portal Plfoto.com.  

 

Światowy Dzień Jogi pod patronatem Amnesty International 

31 stycznia 2010 Amnesty International po raz trzeci patronowała akcji Światowy Dzień Jogi. Podczas 

specjalnych sesji jogi, uczestnicy i uczestniczki poświęcili swoje myśli i energię zagadnieniom praw człowieka 

na świecie. W projekcie wzięło udział 16 szkół jogi z całej Polski, m.in. w Gdańska, Lęborka, Poznania, 
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Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Jeleniej Góry, Kielc i Gliwic. Zebrane fundusze zostały przekazane na wsparcie 

organizacji Lekarze bez Granic. 

 

Światowy Dzień Kobiet 2010 

8 marca Amnesty International przypomniała, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przemoc wobec kobiet 

pozostaje jedną z najpoważniejszych barier na drodze ku równemu statusowi kobiet i mężczyzn. Pomimo 

imponujących osiągnięć ruchu kobiecego w kwestii przestrzegania praw kobiet na świecie, wciąż pozostaje 

wiele do zrobienia. Kobietom odmawia się m.in. należnych im praw seksualnych i reprodukcyjnych.  

Tego dnia trenerzy i trenerki Amnesty International poprowadzili w Teatrze Dramatycznym w Warszawie zajęcia 

poświęcone tematyce kulturowej tożsamości płci oraz przemocy wobec kobiet.  W holu kasowym Teatru można 

było obejrzeć wystawę z kampanii społecznej Amnesty International Stop przemocy wobec Kobiet.  

W międzyczasie będzie można było podpisać apele w dwóch sprawach: 

 Na rzecz zaprzestania prześladowań Ronak Safarzedeh oraz innych działaczek i działaczy Kampanii na 

Rzecz Równości – organizacji walczącej z dyskryminacją kobiet w Iranie;  

 W sprawie położenia kresu umieralności okołoporodowej w Burkina Faso – afrykańskim kraju,  

w którym poziom umieralności należy do najwyższych na świecie. 

O 22.00 w Café Kulturalna dla Kampanii na Rzecz Równości zagrał zespół Odo Irawo.  

Dzień Przeciwko Karze Śmierci 

Przez całą niedzielę 10 października na Nowym Świecie w Warszawie można było spotkać Halinę Bortnowską 

oraz wolontariuszy i wolontariuszki Grupy Horyzont i Amnesty International, którzy odpowiadali na pytania 

związane z karą śmierci. Zachęcaliśmy do podpisywania deklaracji przeciw karze śmierci oraz petycji 

przeciwko wykonaniu wyroku śmierci na Reggim Clemonsie i Troyu Davisie – Amerykanom, których procesy 

sądowe pozostawiają wiele do życzenia pod względem rzetelności. 

 

Festiwal Warszawa Bez Fikcji 

Amnesty International była patronem pierwszej edycji Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Reportażu 

„Warszawa Bez Fikcji”, który odbył się w dniach 23 - 28 listopada. Jest to festiwal reportażu, fotoreportażu 

oraz teatru faktu. W spotkaniach z publicznością w kilkunastu miejscach Warszawy wzięło udział 80 

reporterów i fotoreporterów z Polski i z zagranicy. 

Panel „Walka o prawa człowieka w XXI w. Ile praw człowieka w polityce, ile polityki w prawach człowieka?”. 

10 grudnia, kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Amnesty International i Biuro 

Parlamentu Europejskiego w Warszawie przygotowały spotkanie o prawach człowieka na świecie. Kwestię 

współczesnych wyzwań praw człowieka poruszyli z tej okazji znamienici goście: Aleksander Milinkiewicz, lider 

białoruskiej opozycji; Miguel Saludes, kubański dysydent przebywający na stałe w Stanach Zjednoczonych; 
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polski euro-poseł Andrzej Grzyb; Józef Pinior z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, były 

Przewodniczący Podkomisji Praw Człowieka w PE oraz dyrektorka Amnesty International Draginja Nadażdin.  

Po panelu odbył się pokaz filmu „Anna, 7 lat na froncie” opowiadający o działalności rosyjskiej dziennikarki 

Anny Politkowskiej.  

 

 

7. KLUB AMNESTY INTERNATIONAL 

W 2010 roku ruszył nowy projekt „Klub Amnesty International”, który ma na celu zrzeszać miejsca i instytucje 

dla których prawa człowieka są ważne. Wśród nich są kawiarnie, teatry, wydawnictwa, księgarnie, szkoły jogi  

i tańca. W 2010 roku w ramach klubu Amnesty International zorganizowano następujące wydarzenia: 

 spotkanie UWAGA! CZŁOWIEK w kawiarni "Wrzenie Świata" z udziałem  Draginja Nadażdin, Dyrektorki 

Amnesty International, poświęcone przykładom łamania praw człowieka na świecie. Dyskusja toczyła 

się wokół trzech książek W.A.B. "Dobre kobiety z Chin. Głosy z ukrycia" Xue Xinran, "Miasto - 

morderca kobiet" J-Ch. Rampal i "Uchodźcy z Korei Północnej. Relacje świadków" Juliette Morillot, 

Dorian Malovic. Książka „Cuba Libre” została objęta patronatem honorowym Amnesty International, 

 dyskusję na temat praw człowieka w świecie hiszpańskojęzycznym ze szkołą językową Sin Fronteras,  

 Dzień Walki z Ubóstwem w kinie Femina,  

 konkursy we współpracy z Teatrem Dramatycznym, teatrem Imka i szkołą tańca Salsa Libre, 

 wystawa fotografii „Poznaj siłę praw człowieka” w kawiarni Kafka. 

 

8. WALNE ZGROMADZENIE AMNESTY INTERNATIONAL 

W dniach 4 - 6 czerwca odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia oraz towarzyszące mu wydarzenia związane  

z 20. urodzinami Amnesty International Polska.  

Obchody rozpoczęły się 4 czerwca w Kinie Kultura panelem dyskusyjnym "Polacy solidarni ze światem?",  

w którym udział wzięli: Premier Tadeusz Mazowiecki, dziennikarka Gazety Wyborczej Maria Kruczkowska oraz 

dyrektorka Amnesty International Draginja Nadażdin. Dyskusje poprowadził Grzegorz Miecugow. Po panelu, 

pod Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie zostało zorganizowane wydarzenie mające na celu 

uczczenie pamięci o tragicznych wydarzeniach, do jakich doszło na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 roku.  

Impreza urodzinowa Amnesty International Polska odbyła się 5 czerwca w klubie Coco de Oro. 

11. ZARZĄD (skład po Walnym Zgromadzeniu 05 czerwca 2010r) 

 

Zuzanna Kulińska, prezeska Stowarzyszenia Amnesty International 
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Dariusz Stawik, Sekretarz Zarządu 

Aleksandra Czapska, Skarbniczka Zarządu 

Tomasz Graś, Członek Zarządu 

Jacek Mazurczak, Członek Zarządu 

Mateusz Hładki , Członek Zarządu 

Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk, Członkini Zarządu 

 

12. PRACOWNICY I PRACOWNICZKI BIURA  

 

Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska 

 

Dział programowy 

Jacek Białas, Koordynator ds. programowych (do sierpnia) 

Anna Dolińska, Asystentka Projektu Odkryj Siłę Praw Człowieka 

Karolina Grot, Koordynatorka zespołu ds. UE i organizacji międzynarodowych (do czerwca) 

Agnieszka Kochanowicz, Asystentka Projektu Edukacja dla Godności (od listopada na macierzyńskim) 

Anna Kuczak, Koordynatorka Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka 

Wojciech Makowski, Koordynator ds. aktywizmu 

Aleksandra Minkiewicz, Rzeczniczka Prasowa 

Grzegorz Żukowski, Asystent ds. Mediów i PR  

 

Dział pozyskiwania funduszy 

Magdalena Sadłowska, Koordynatorka Fundraisingu (na macierzyńskim lipiec-grudzień) 

Olimpia Bielecka, Specjalistka ds. kontaktów z darczyńcami (od sierpnia) 

Agnieszka Krzyżak, Specjalistka ds. komunikacji (do lutego) 

Dominika Oprawska, Specjalistka ds. Bazy Danych (od lipca) 

Adrian Zarzecki, Koordynator Programu DDC 

Ewa Wiewiórka, Koordynatorka Fundraisingu (na zastępstwo dla Magdy Sadłowskiej) 

 

Administracja 

Joanna Radomyska, Menadżerka Biura 

Natalia Mioduszewska, Asystentka Biura 

 

 

1. CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE,  WOLONTARIUSZE I WOLONTARIUSZKI. 

 NOWI CZŁONKOWIE i CZŁONKINIE w 2010 ROKU 

Program Direct Dialogue jest programem pozyskiwania nowych członków, członkiń i darczyńców dla Amnesty 

International. Zadaniem osób pracujących przy programie DDC jest praca w terenie, na ulicach miast  

i pozyskiwanie osób, które chciałyby przystąpić do organizacji lub weprzeć ją finansowo. W 2010 roku program 
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był prowadzony wiosną i latem w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku. Dzięki DDC dołączyło do nas 

ponad 1300 osób. 

 Aktywiści i aktywistki w grupach lokalnych 

Amnesty International jest ruchem społecznym, w Polsce współtworzy go ponad 4 500 tysiąca członków, 

członkiń i darczyńców. Nasi wolontariusze działają w 13 grupach lokalnych w Białymstoku, Bielsku-Białej, 

Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu, Tczewie, Szczecinie, Wrocławiu  

i Warszawie. Organizują happeningi i akcje społeczne, zbierają podpisy pod petycjami w obronie konkretnych 

osób, których podstawowe prawa zostały złamane. W lutym odbyło się spotkanie działaczy i działaczek grup 

lokalnych w Łodzi. Wzięło w nim udział 17 osób z 9 grup lokalnych.  Główne tematy obejmowały współpracę 

przy wspólnych projektach i rekrutacje do grup lokalnych. Dla grupy we Wrocławiu odbyło się szkolenie na 

temat mediów i promocji. Grupy z Poznania, Łodzi, Lublina i Katowic otrzymały dofinansowanie projektów  

w ramach konkursu grantowego Amnesty International. 

 

 Zespół ds. Edukacji Praw Człowieka   

W ramach Zespołu ds. Edukacji Praw Człowieka działa sieć edukatorów i edukatorek Amnesty International. 

Przyczyniają się oni do realizacji idei praw człowieka w szkołach, wśród młodzieży, do wychowania w duchu 

tolerancji i wzajemnego poszanowania praw jednostek i zbiorowości oraz przeciwdziałania wszelkim formom 

dyskryminacji. W 12 ośrodkach akademickich w Polsce działają Lokalne Zespoły Edukacyjne, mamy również 

140 Szkolnych Grup Amnesty International. Nauczyciele i nauczycielki, którzy należą do Amnesty 

International, uczą młodzież i dzieci poszanowania życia i godności wszystkich ludzi, dzięki czemu pomagają 

tworzyć społeczeństwo tolerancyjne otwarte i obywatelskie.  

 

 Zespół Pilnych Akcji 

Zespół Pilnych Akcji stanowią tłumacze i redaktorzy przygotowujący materiały do Pilnych Akcji. Pilne Akcje to 

ogólnoświatowe akcje wysyłania listów-apeli w sprawach konkretnych osób zagrożonych egzekucją lub 

torturami, aresztantów pozbawionych kontaktu z adwokatem i rodziną oraz niezbędnej opieki medycznej, 

więźniów sumienia pozbawionych wolności jedynie za pokojową działalność na rzecz praw człowieka lub 

z powodu wyznawanych poglądów, uchodźców zagrożonych wydaleniem do kraju, z którego uciekli przed 

prześladowaniami i wszystkich innych osób, których podstawowe prawa człowieka są łamane lub zagrożone.  

W 2010 roku przygotowanych zostało 36 Pilnych Akcji, najwięcej dotyczyło Iranu. 

  

Amnesty International w Polsce wspiera również liczne grono wolontariuszy i wolontariuszek, którzy dzięki 

swym umiejętnościom zawodowym pomagają na co dzień realizować działania na rzecz praw człowieka. Są to 

przede wszystkim tłumacze i tłumaczki, graficy i graficzki, fotografowie. 

 

Członkiem bądź członkinią Amnesty International może zostać każdy, komu bliskie są ideały praw człowieka. 
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Rok 2010 i Amnesty International Polska w liczbach 

 

145 000 listów napisanych podczas Maratonu Pisania Listów 2010 

13 grup lokalnych  

12 lokalnych zespołów edukacyjnych 

140 grup szkolnych 

wysłaliśmy 139 informacji prasowych 

ukazało się o 5477 relacji medialnych o Amnesty International w polskich mediach, 

w tym 787 artykułów prasowych, 339 relacji w TV, 477 w radio i 3904 w internecie 

w przeprowadzono 6 web akcji 

otrzymaliśmy 17 dobrych wiadomości,  

36 Pilnych Akcji rozesłanych do bazy subskrybentów liczącej 918 adresów. 

10 000 fanów na facebook'u 

1 300 nowych członków, członkiń i darczyńców 

61 319,32 PLN złotych przychodu z 1% 

 


