Milé priateľky, milí priatelia
Rok 2016 bol rokom,
v ktorom Amnesty International Slovensko oficiálne znovuzískala status
plne samostatnej entity.
Inými slovami, rok, v ktorom sa zhodnotila niekoľkoročná tvrdá práca kancelárie a bývalej Správnej rady. Splnili sme
všetky pomerne komplikované podmienky, ktoré na to boli nutné.
Na Valnom zhromaždení vo februári boli zvolení jeden
nový člen a dve nové členky Správnej rady - Sawkat
Choudhury, Zuzana Szabóová a ja. Nikto z nás však nie
je v Amnesty nový. Práve naopak, život každého z týchto
nás troch nováčikov sa v istom bode už preťal s Amnesty
International na Slovensku, a výrazne ho poznačil. V novej
Správnej rade však zároveň ďalej pracujú aj člen a členka
predchádzajúcej Rady, ktorí reprezentujú priamu kontinuitu: Kaja Bernátová a Michal Davala ako podpredseda.
Táto Správna rada reprezentuje rôzne životné a profesionálne skúsenosti, rôzne skúsenosti s bojom za ľudské
práva, rôzne generácie aj identity. Je to rôznorodý, a ako
sa ukázalo, súdržný tím.
Rok 2016 bol tiež rokom, ktorý rozhodol o tom, že
Amnesty International Slovensko nielen získala formálny
status samostatnej, ale - čo nebola žiadna samozrejmosť - aj o tom, že medzinárodné hnutie začalo s naším
samostatným pôsobením do budúcnosti počítať. Inými
slovami, je rozhodnuté ďalej nás podporovať, hoci na
začiatku roku 2016 to tak vôbec nebolo.

Amnesty International
Amnesty International je medzinárodné hnutie ľudí, ktorí
bojujú za dodržiavanie ľudských práv na celom svete.
Inšpirovaná nádejou na lepší svet, Amnesty International
vedie kampane, organizuje verejné akcie, zastáva sa obetí
bezprávia a usiluje sa o dosiahnutie systémových zmien
na úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva.
Amnesty International mení svet a to len vďaka podpore 7
miliónov ľudí z viac ako 150 krajín. Vďaka tejto podpore
je Amnesty International nezávislá od vlád, politických strán, náboženských skupín a ideológií. Neprijíma

Nezostali sme ticho pred nenávistnou
a dehumanizujúcou rétorikou

Význam Slovenska je z hľadiska ľudských práv v stredovýchodnej Európe momentálne väčší, než kedykoľvek
doteraz. V situácii, keď všade v Európe a v našej časti
Európy osobitne silnejú ideológie, ktoré univerzalitou
ľudských práv pohŕdajú a mainstreamová politika sa ich
argumentom prispôsobuje, alebo ich aj priamo sama
presadzuje. Bude dôležité, akú rolu zohrá uprostred
Európy krajina, v ktorej je situácia ešte stále otvorená,
nerozhodná. Ako jej verejnosť bude ochotná bude ľudské
práva brániť.

Jedným z najznepokojivejších faktov roku 2016 bolo používanie nenávistnej rétoriky my vs. oni vrcholnými predstaviteľmi a predstaviteľkami štátov, za zmienku stoja napr.
USA, Veľká Británia, Turecko, Maďarsko či Poľsko. Ľudské
práva boli zobrazované ako prekážka bezpečnosti, domácich záujmov a prosperity, ako niečo, čo presadzujú elity
či medzinárodné organizácie. Slovensko vôbec nezaostávalo so svojou nenávistnou rétorikou my vs. oni za ostatnými krajinami. Táto rétorika bola mierená proti imigrácii,
médiám, ľuďom moslimského vierovyznania či rómskemu
obyvateľstvu. S touto rétorikou ide ruka v ruke presadzovanie
zákonov a politík obmedzujúcich ľudské práva, či už ide o
kritiku slovenského premiéra voči zneužívaniu slobody tlače

V tomto roku sme mohli byť hrdí na to, že naša kancelária iniciovala dokument, v ktorom mimovládne organizácie vytvorili monitorovací mechanizmus desegregácie rómskych detí vo vzdelávaní pre Európsku komisiu.
Zároveň sa uskutočnil výskum, ktorý poukázal na fakt, že
Slovenská republika v praxi stále segreguje rómske deti,
a Európska komisia naše zistenia zohľadnila v komunikácii so zodpovednými štátnymi orgánmi.

Žiadali sme, aby vládni predstavitelia vo svojich vyjadreniach a politikách rešpektovali dôstojnosť každého
človeka a princíp nediskriminácie. Takmer tisíc mladých
ľudí sa zúčastnilo vzdelávacích aktivít za tolerantnejšiu
spoločnosť bez nenávisti a aktívne sme sa zúčastnili
protifašistických demonštrácií.

Zastavili sme nezodpovedný vývoz zbraní
do Saudskej Arábie, ktorý prispieval
k utrpeniu tisícov ľudí na úteku

Úloha Amnesty International je špecifická: nejde len
o dodržiavanie ľudských práv u nás, ale o vplyv na dodržiavanie ľudských práv ako takých, na celom svete.
Ako sa ukázalo v našej kampani za zákaz vývozu zbraní
do Saudskej Arábie, jednej z našich najúspešnejších
kampaní v tomto roku, ľudskoprávny dosah doma a vo
svete vôbec nemusia byť od seba oddelené.

Predseda vlády Fico verejne spájal moslimov a ľudí na úteku
s terorizmom a používal protimigrantskú rétoriku. Táto rétorika my vs. oni ospravedlňovala ignoranciu voči ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc. Navyše Slovensko odmietlo prijať mechanizmus prerozdelenia ľudí na úteku z Grécka a Talianska
navrhnutý EÚ. Dokonca sa obrátilo na Súdny dvor EÚ, so
žiadosťou, aby vyhlásil rozhodnutie Rady o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech
Talianska a Grécka za neplatné. Slovensko sa rozhodlo radšej
podporiť tzv. „udržateľnú migráciu“, ktorá je založená na vôli
prijať na dobrovoľnej báze do konca roku 2017 sto ľudí na
úteku z Grécka a Talianska. Podľa zistení Amnesty International, len na gréckych ostrovoch ku koncu roku 2016 vyslovene uviazlo viac ako 12 000 ľudí, na pevnine vyše 50 000,
bez prístupu k základným životným potrebám. Slovensko v
zmysle „udržateľnej migrácie“ relokovalo 9 ľudí z Grécka.
Aj cez náš nezodpovedný vývoz zbraní, ktorý sa každoročne
zverejňuje vo Výročnej správe o obchode s výrobkami obranného priemyslu sme upozorňovali na popieranie našej zodpovednosti za ľudí, ktorí utekajú. V roku 2015 viac ako polovica
mimoeurópskeho vývozu slovenských zbraní smerovala do
Saudskej Arábie, ktorá už druhým rokom vedie koaličné sily

Nerobíme si ilúzie, že všetko sa nám stopercentne podarilo. Pred nami je nekonečne veľa práce. Ale bol to dôležitý rok, a Amnesty International na Slovensku už nič
nestojí v ceste, aby sa v nasledujúcich rokoch rozbehla
naplno.
Marta Šimečková
Predsedníčka Správnej rady
Amnesty International Slovensko

finančnú podporu od vlád a uplatňuje prísne pravidlá pre
prijímanie darov. Táto nezávislosť jej umožňuje objektívne
a nezávislé získavanie údajov o porušovaní ľudských práv
už viac ako 50 rokov.

v Jemene, kde vážne porušuje medzinárodné a humanitárne
právo. Aj na základe našej výzvy, ktorú podpísali stovky ľudí
a neustáleho upozorňovania Ministerstva na problém slovenského exportu do Saudskej Arábie, Slovenská republika nevyviezla žiadne zbrane do Saudskej Arábie.
Na desiatkach diskusií, infostánkoch a verejných a školských
podujatiach v rôznych regiónoch Slovenska sme vyzývali
premiéra Fica, aby Slovensko zastavilo vývoz zbraní do krajín,
ktoré ich následne môžu používať na porušovanie medzinárodného práva a aby Slovensko prevzalo svoj podiel zodpovednosti
za ľudí na úteku. Cez spoznávanie a odhaľovanie príbehov ľudí
pochádzajúcich z konfliktných regiónov sme v médiách, parlamente či na hudobných festivaloch alebo filmových predstaveniach otvorili otázku zodpovednosti Slovenska za ich budúcnosť a to aj s podporou aktivistických skupín.

Vydali sme súbor odporúčaní počas historicky prvého predsedníctva SR v Rade EÚ
Po prvýkrát v histórii Slovensko prevzalo predsedníctvo
v Rade EÚ. Amnesty International pri tejto príležitosti
vydala súbor odporúčaní pre Slovensko. Naše odporúčania
sa zameriavali na viaceré ľudskoprávne témy, najmä na situáciu ľudí na úteku a diskrimináciu Rómov, ďalej ochranu
ľudských práv v EÚ, boj proti terorizmu, oblasti zodpovedného podnikania a obchod s nástrojmi, ktoré môžu
byť použité na mučenie. Žiadali sme slovenské predsedníctvo, aby pri tvorbe a implementácii európskych politík
spravilo z ochrany ľudských práv v EÚ a vo svete prioritu.
Rovnako sme vyzývali Slovensko, aby podporilo sprístupnenie viacerých bezpečných a legálnych ciest do Európy
pre ľudí na úteku, a aby oživilo celoeurópske úsilie boja
proti diskriminácii Rómov vo všetkých oblastiach. Aj vďaka
našim advokačným aktivitám boli do záverov Rady pridané
desegregačné opatrenia a konferencia rómskej mládeže
mala blok venovaný výhradne vzdelávaniu.

Amnesty International Slovensko bola založená v roku
1994 a okamžite sa zapojila do medzinárodných aktivít
a postupne začala rozvíjať svoju činnosť i na lokálne
témy. Dnes Amnesty International na Slovensku vzdeláva
k ľudským právam na základných a stredných školách,
monitoruje stav ľudských práv, zverejňuje informácie
o porušovaní ľudských práv, zapája verejnosť a úrady do ich
ochrany a usiluje sa o systémové zmeny v zákonoch i praxi.

Amnesty International Slovensko sa riadi pravidlami transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti,
ku ktorým sa zaviazali medzinárodné nevládne organizácie
v Charte zodpovednosti (INGO Accountability Charter).

médiami, čím útočil na samotnú podstatu práva na slobodu
prejavu, alebo o novelu zákona o registrácii náboženských
skupín, ktorá je v rozpore s právom na slobodu vierovyznania
alebo o zámer ministerstva vnútra posilniť policajné hliadky
v 200 rómskych lokalitách, ktorý jasne porušuje princíp
rovného zaobchádzania. Amnesty International Slovensko
veľmi jasne poukazovala na porušovanie záväzkov Slovenska
a ostatných krajín. Naše stanoviská a postoje boli publikované a komunikované v online a offline médiách.

Slovensko však počas predsedníctva nešlo príkladom, rétorika vrcholných predstaviteľov štátu bola namierená proti
rómskemu obyvateľstvu, boli navrhnuté novely zákonov,
ktoré obmedzujú slobodu vierovyznania či plány boja
s kriminalitou,
14% ktoré boli smerované proti jednej etnickej
menšine. Ďalšia historická85%príležitosť, ktorú Slovensko
1%
premárnilo.
Naše odporúčania aj vyhodnotenia sme odkomunikovali so štátnymi predstaviteľmi rôznych rezortov
NÁKLADY
osobne aj prostredníctvom médií.
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Výdavky na projekty 85%

3 4
Výskum potvrdil, že Slovensko
neurobilo nič v odstránení diskriminácie
a segregácie rómskych deti vo vzdelávaní
Slovensko nielenže robí veľmi málo, aby odstránilo diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní, ale jej systémovú existenciu aj jasne popiera. Aj v tejto oblasti vrcholní predstavitelia používajú démonizujúcu už spomínanú my vs. oni rétoriku, v ktorej z obetí diskriminácie robia pôvodcov nefunkčnosti tzv. sociálneho štátu slovenského typu. Konanie zo
strany Európskej komisie pre porušenie smernice o rasovej

rovnosti so Slovenskom stále pokračovalo. Spoločný výskum
Amnesty International a Európskeho združenia pre práva
Rómov (ERRC) však poukázal na to, že novela školského
zákona z júna 2015, ktorá mala zakázať umiestňovanie deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia do „špeciálnych“
škôl či tried iba na základe ich socioekonomického pozadia
nepriniesla žiadny pozitívny dopad. Rómske deti aj naďalej
zostávajú nadmerne zastúpené v „špeciálnych“ školách a
triedach a takisto sú umiestňované do etnicky segregovaných škôl a tried v bežnom vzdelávacom procese.
Na viac ako tucte stretnutí so zodpovednými sme žiadali,
aby vo všetkých politikách a aktivitách presadzovali zásadu
rovného zaobchádzania a nediskriminácie a prijali potrebné
kroky na desegregáciu rómskych detí vo vzdelaní. Závery nášho
výskumu sme úspešne odprezentovali aj Európskej komisii.
Rovnako sme spoločne s niekoľkými medzinárodnými a lokálnymi organizáciami žiadali Európsku komisiu o monitorovanie
napĺňania nami vytvorenými ukazovateľmi desegregácie.
Úzko sme spolupracovali aj s rómskymi aktivistami a aktivistkami na Slovensku, podporili sme lokálne podujatia
v rómskych komunitách v Jarovniciach či Moldave nad
Bodvou, rozšírili databázu Živých knižiek a prítomnosť
Živých knižníc na netradičné miesta akými sú napríklad
Nomadic Arts Festival, Restaurant day či Pohoda festival
a žiadali sme prešetrenie prípadov podozrivých z neprimeraného použitia policajnej sily.

Služby na vybavenie kancelárie 14%

Finančná správa

Náklady na fundraising 1%

Amnesty International je členská organizácia financovaná
prevažne z príspevkov individuálnych darcov a darkýň
(90 % celkových príjmov). Aby si Amnesty International
zachovala svoju nezávislosť, neprijíma na svoje kampane
finančné prostriedky od vlád s výnimkou projektov zameraných na vzdelávanie k ľudských právam.
Keďže sa Amnesty International pri svojej činnosti
riadi princípmi transparentnosti a efektívnosti, vykoVÝNOSY
A) Príspevky od Amnesty International

87999

B) Prijaté členské príspevky a individuálne dary

3847

C) Príjmy z podielu zaplatenej dane (2%)

4735

D) Príjmy z grantov

Minulý rok nám priniesol radosť z mnohých ľudí, ktorým
sme aj s našimi podporovateľmi a podporovateľkami
pomohli. Za celý rok sme napísali viac ako 12 000 listov.
Vďaka týmto listom zo Slovenska sme hneď na začiatku
roku oslavovali prepustenie nespravodlivo väznenej
študentskej líderky Phyoe Phyoe Aungovej z Mjanmarska
aj Alberta Woodfoxa z USA. Pozitívne správy, ale prichádzali v priebehu celého roka. Aj vďaka našim podpisom
bol po 15-tich mesiacoch v tajnom zadržaní prepustený
na slobodu Kostyantin Beskorovaynyi z Ukrajiny. A na
jeseň sme sa dozvedeli, že Rosmit Mantila z Venezuely,
prvý otvorene vystupujúci gej, ktorý bol zvolený do venezuelského parlamentu a neskôr uväznený, sa takisto dostal
na slobodu. Vďaka patrí stovkám tých, ktorí sa zúčastnili
pochodov Pride v Bratislave a Košiciach a podpísali našu
petíciu.

Jeseň a zimu sme už tradične venovali Maratónu písania
listov. Prvýkrát sme sa spojili s filmovou distribučnou spoločnosťou Film Europe, aby sme divákom a diváčkam filmu
Snowden predstavili našu výzvu odchádzajúcemu prezidentovi Obamovi o udelenie milosti Edwardovi Snowdenovi.
Návštevníci a návštevníčky kín po celom Slovensku mohli
pred každým premietaním filmu vidieť aj našu video výzvu.
Premiéru mala aj naša spolupráca s bratislavskými graffiťákmi, ktorí svojimi prácami reagovali na uväznenie dvoch
graffiti umelcov z Azerbajdžanu. Do tretice sme premiérovo predstavili osudy ľudí žijúcich s albinizmom v Malawi
na cestovateľskom festivale Cestou Necestou v Bratislave.
Už tradične písali listy žiaci a žiačky, študenti a študentky
na školách po celom Slovensku, návštevníci a návštevníčky
FSEV Festu, Dobrého Trhu a nášho druhého ročníka Dňa otvorených dverí. Tohtoročný Maratón zďaleka prekonal aj naše
očakávania, pretože na podporu ôsmich vybraných jednotlivcov a komunít odišlo zo Slovenska rekordných 8 000 listov!

Dobrých správ bolo síce veľa, ale takisto sme aj minulý rok
odpovedali na aktuálne krízy, v ktorých sa ocitli jednotlivci,
ale aj celé skupiny ľudí. Čoraz častejšie sme našli podporu
našich výziev aj u lokálnych partnerov.

Počas Maratónu sme však reagovali aj na aktuálne dianie.
Spolu s občianskymi aktivistami a aktivistkami sme podporili
právo protestujúcich v Dakote, ktorí bojovali proti budovaniu
ropovodu Dakota Access Pipeline.

Na porušovanie práv osôb praktizujúcich cvičenie Falun
Gong v Číne sme upozornili prípadom Qin Weia, ktorý bol už
po niekoľký krát uväznený za svoje presvedčenie. Podporilo
nás aj hnutie Falun Gong na Slovensku.

V decembri s postupom vládnych vojsk vrcholila aj humanitárna kríza v meste Aleppo v Sýrii. Ľudia v meste zostali
uväznení v neistote a strachu pred vojskami. My sme petíciou adresovanou ruským, sýrskym a iránskym predstaviteľom žiadali, aby bezpečne evakuovali civilné obyvateľstvo
z Aleppa a zabezpečili neobmedzený prístup humanitárnej
pomoci. Zároveň sme na 24 hodín prenechali naše účty na
sociálnych sieťach aktivistom a aktivistkám zo Sýrie, ktorí
prinášali informácie o situácii v reálnom čase.

Upozornili sme na politiku filipínskeho prezidenta Duterteho,
ktorý ihneď po nástupe do úradu vyhlásil vojnu proti drogám,
kvôli ktorej už zomreli tisícky ľudí. Mnohé zo zabití môžu byť
mimosúdnymi popravami a zločinmi proti ľudskosti. Preto
žiadame prezidenta Duterteho, aby ukončil porušovanie
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ľudských práv. Podporu nám vyjadrilo aj občianskej združenie Odyseus.
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B) Náklady na fundraising

Práva ľudí a komunít z celého sveta nám
neboli ľahostajné

náva každoročne kontrolu zaobchádzania s financiami
prostredníctvom nezávislého auditu. Audit účtovej
závierky Amnesty International Slovensko zrealizovala
14. – 16. marca 2017 audítorská spoločnosť D.P.F.,
spol. s r.o., ktorá zhodnotila, že účtovná závierka k 31.
decembru 2016 poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
občianskeho združenia.

13 734

Náklady spolu

Výdavky na projekty 85%

100 672

Výsledok hospodárenia za rok 2016

Služby na vybavenie kancelárie 14%
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Náklady na fundraising 1%
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Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej
správe – dodatok správy nezávislého audítora

22768
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Príspevky od Amnesty

Posúdili sme, či výročná správa Organizácie obsahuje
informácie,
International
78% ktorých
3% uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej
závierky,
nášho
Prijaté
člensképodľa
príspevky
názoru:
a individuálne dary 3%
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe,
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade
zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor
s účtovnou závierkou za daný rok,
na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.
Príjmy z podielu
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznázaplatenej
dane 4%
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej,
menie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto
ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme Príjmy
povinníz uviesť,
sme zistili
informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou
grantovči14%
významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania
alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky,
tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktorévýnosy
by sme mali uviesť.
alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Ostatné
Bratislava,
31.a mája
2017
z fundraisingu
úroky 1%

Pridajte sa k Amnesty International Slovensko
Ďakujeme všetkým dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom,
členkám a členom, stážistkám a stážistom, miestnym
skupinám a všetkým podporovateľkám a podporovateľom,
ktorí sa rozhodli podporiť činnosť Amnesty International
Slovensko finančne alebo dobrovoľníckou činnosťou.
Vaša podpora nám umožňuje naďalej pokračovať v práci
v prospech ľudských práv. Dnes nás je vyše 150 členov a
členiek. Pridajte sa k skupine ľudí bojujúcich za dodržiavanie

ľudských práv len za 2 EUR mesačne alebo prispejte
svojím voľným časom. Urobiť tak môžete na
https://amnesty.darujme.sk/68. Pridajte sa alebo
napíšte na amnesty@amnesty.sk.
Ďakujeme, ide to len s Vami!

Je Vám blízka téma ľudských práv?
Staňte sa našim členom a členkou a podporujte
naše akcie na http://www.amnesty.sk/pridajte-sa/.

