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AI je dobrovoľným združením ľudí z celého sveta, ktorým nie je 
ľahostajné porušovanie ľudských práv a chcú sa mu postaviť.
Preto vedú kampane, organizujú verejné akcie, zastávajú sa jednotlivých obetí bezprávia a usilujú sa o do-
siahnutie systémových zmien na úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva. Amnesty International je 
efektívna vďaka svojej precíznosti a nestrannosti. Práve preto prikladá mimoriadny význam objektívnemu 
a presnému získavaniu faktov. Jej činnosť sa opiera o dôkladné prešetrenie všetkých prípadov údajného 
porušovania ľudských práv.

Amnesty International dosahuje výsledky vďaka autorite, ktorú si vo svete získala za 45 rokov svojej činnos-
ti. V súčasnosti má 2, 2 miliónov členov a sympatizantov vo viac než 150 krajinách a regiónoch.

Medzi ciele AI patria najmä:

• Prepustenie väzňov svedomia na slobodu a spravodlivé súdy pre všetkých bez rozdielu
• Zrušenie trestu smrti a zastavenie mučenia
• Odstránenie nerovnosti a diskriminácie
• Ochrana utečencov a migrantov
• Zastavenie násilia páchaného na ženách
• Ochrana civilistov v ozbrojených konfliktoch
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PRINCÍPY
Amnesty International tvorí globálne spoločenstvo 
ochrancov ľudských práv s princípmi medzinárodnej 
solidarity, účinných akcií pre jednotlivé obete, ce-
losvetového dosahu, univerzálnosti a nedeliteľnosti 
ľudských práv, nestrannosti, nezávislosti, demokra-
cie a vzájomnej úcty.

AI je nezávislá na akýchkoľvek vládach, politických 
stranách, náboženských skupinách či ideológiách.
Amnesty International si zakladá na svojej nezávis-
losti. Neprijíma preto finančnú podporu od vlád a 
uplatňuje prísne pravidlá pre prijímanie darov.

MEDZINÁRODNÉ KAMPANE AI
Do kampaní sa môže zapojiť každý. Medzi aktuálne patria napríklad Stop násiliu na ženách, Zbrane pod 
kontrolu! a Spravodlivosť vo vojne proti terorizmu.

OCENENIA
V roku 1977 získala AI Nobelovu cenu mieru za „prínos v obrane slobody, spravodlivosti a tým i mieru na 
celom svete“. V súčasnosti má organizácia poradný status pri OSN.
Ľudské práva potrebujú našu podporu. AI preto víta všetkých, ktorí sa k úsiliu o dodržiavanie ľudských práv 
pripoja.

© Alan Crotty

© Stefan Jannides

Amnesty International sa usiluje o 
dodržiavanie ludských práv na celom 
svete
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VÁŽENÍ PRIATELIA, 

Rok 2007 sa pre Amnesty International Slovensko stal rokom dôležitých vnútor-
ných zmien. Naše združenie výrazne upravilo svoje stanovy a (v súlade s jednot-
ným pomenovávaním pobočiek na celom svete) pozmenilo i svoj oficiálny názov. 
Vytvorili sme novú vnútornú štruktúru združenia, ktorá prispeje k efektívnejšie-
mu plánovaniu a vykonávaniu našich aktivít. Zároveň sa celé hnutie začalo „pre-
obliekať“ do nových farieb, ktoré nám pomôžu ešte viac zviditeľniť naše aktivity 
v prospech ľudských práv vo svete. 

V našich kampaniach sme sa v minulom roku zamerali hlavne na efektívne vedenie dlhodobých kampaní 
Zbrane pod kontrolu, Stop násiliu na ženách a Spravodlivosť vo vojne proti terorizmu. V uliciach sme našimi 
akciami oslovili tisícky ľudí a prispeli tak k zviditeľneniu univerzálnosti ľudských práv. 

K našim najväčším úspechom v roku 2007 radíme kampaň Trest smrti, v rámci ktorej sa podarilo v decem-
bri 2007 dosiahnuť prijatie rezolúcie Organizácie spojených národov žiadajúcej celosvetové moratórium na 
vykonávanie trestu smrti. Za návrh rezolúcie hlasovalo 104 krajín vrátane Sloven ska.
Medzi naše ďalšie úspechy patrí dosiahnutie jednoznačného postoja slovenských vládnych predstaviteľov 
k otázkam porušovania ľudských práv vo svete, či už v sudánskom Darfúre alebo na americkej väznici Gu-
antánamo na Kube. 
V roku 2007 sme vydali množstvo kampaňových materiálov a tlačových správ. Veľmi úspešne sme rozbehli 
sieť tzv. urgentých apelov (zasielania listov na podporu väzňov svedomia), do ktorej sa môže zapojiť každý 
z vás. 

Slovenská štruktúra Amnesty International si tiež vytvorila jasný plán rozvoja na najbližšie roky. Dôležitými 
krokmi bude uplatňovanie nových fundraisingových nástrojov, získavanie nových členov a rozšírenie pôsob-
nosti našich kampaní i o regionálne témy. 

Verím, že zmeny v Amnesty International Slovensko, ktoré sa v minulom roku udiali, preukážu v tomto roku 
svoju opodstatnenosť pri efektívnejšom napĺňaní našich cieľov a náraste počtu našich podporovateľov.

Branislav Tichý
riaditeľ Amnesty International Slovensko  

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO

Slovenská pobočka Amnesty International vznikla v roku 1994 a okamžite sa zapojila do medzinárodných 
aktivít. Činnosť AI Slovensko spočíva predovšetkým v zverejňovaní informácií o ľudských právach vo svete a 
zapájaní verejnosti i úradov do ochrany ľudských práv v Slovenskej republike i v zahraničí.

AI SK poskytuje vzdelávanie k ľudským právam na školách, monitoruje stav ľudských práv, propaguje 
ochranu žien, lobuje za kontrolu obchodu so zbraňami a usiluje sa o systémové zmeny. Organizuje tiež in-
formačné akcie pre verejnosť a vyvíja aktivity na pomoc konkrétnym obetiam bezprávia. 

Činnosť AI je koordinovaná z kancelárie, ktorá sídli v centre Bratislavy a je otvorená členom, verejnosti i 
ľuďom hľadajúcim pomoc. Zamestnanci kancelárie podporujú činnosť dobrovoľníkov a zabezpečujú každo-
denný chod organizácie. Základom práce AI sú však ľudia, ktorí zdarma venujú svoj čas boju za práva dru-
hých. V roku 2007 pôsobili v rámci AI Slovensko tri miestne dobrovoľnícke skupiny, v Bratislave, v Prešove 
a vo Vranove nad Topľou.

Aktuálne informácie o činnosti AI SK nájdete na www.amnesty.sk alebo v našom magazíne,
ktorý vychádza raz za tri mesiace a zasielame ho všetkým členom.
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KAMPANE AI SLOVENSKO

4

ZBRANE POD KONTROLU
Každú minútu je niekde vo svete malou alebo ľah-
kou zbraňou zabitý jeden človek, pričom neexistuje 
žiadna celosvetová kontrola obchodu s nimi. Cieľom 
kampane AI je preto dosiahnuť prijatie záväznej 
medzinárodnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, 
ktorá by stanovila jasné pravidlá. V snahe dosiah-
nuť tento cieľ organizuje AI rôzne akcie. Jednou z 
nich bola medzinárodná fotopetícia Milión Tvárí, do 
ktorej sa zapojilo viac ako 1 000 Slovákov.

TREST SMRTI
V roku 2007 bolo popravených najmenej 1 252 
osôb v 24 krajinách sveta. Najmenej 3 347 ľudí bolo 
odsúdených na trest smrti v 51 krajinách. Podľa 
odhadov čaká v tejto chvíli v celách smrti na popra-
vu až  27 500 väzňov. Trest smrti neodstrašuje od 
zločinov, naopak, dehumanizuje celú spoločnosť. 
Peniaze  vynakladané na jeho vykonávanie by mohli 
byť efektívnejšie využité na pomoc obetiam a pre-
ventívne programy znižujúce zločinnosť. AI Sloven-
sko požiadala v auguste ministra zahraničných vecí 
SR, aby sa aj Slovensko stalo spolupredkladateľom 
rezolúcie žiadajúcej celosvetové moratórium na 
vykonávanie trestu smrti. Tá bola napokon prijatá 
Valným zhromaždením OSN v decembri 2007.

DARFÚR
Od roku 2003 obyvatelia sú danskeho regiónu Dar-
fúr zná šajú bombardovanie vládnymi silami, verbo-
vanie detských vo jakov Sudánskou oslobodzova cou 
armádou a plienenie ozbro jených jednotiek Džan-
džavídov. Tie so súhlasom a podporou vlády zabí-
jajú, kradnú dobytok a úrodu, vypaľujú dediny a 
znásilňujú ženy a dievčatá.
Od začiatku konfliktu už zomrelo viac ako 200 000 
ľudí, 2,5 milióna muselo pred nebezpečenstvom 
opustiť svoje domovy a sú utečencami vo vlastnej 
krajine alebo v sused nom Čade. Viac ako 3,5 mil. 
mužov, žien a detí je úplne odkázaných na medzi-
národnú pomoc. Plienenie, vraždy a znásilnenia sa 
rozšírili už i do pohraničných ob lastí susedného 
Čadu. Aktivisti Amnesty International Slovensko 
informovali verejnosť o situácii v Darfúre pri príleži-
tosti celosvetového Dňa pre Darfúr.

© Reuters

© AI

© Sveinung Uddu Ystad
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ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH
Každý rok sa milióny žien stávajú obeťami násilia zo 
strany ich partnerov, príbuzných, priateľov, kolegov, 
príslušníkov bezpečnostných síl a armád. Násilie pá-
chané na ženách môžeme nájsť v každej spoločnosti, 
bez ohľadu na politický systém alebo tradície. Kampaň 
Amnesty International zameraná na zastavenie násilia 
páchaného na ženách bola zahájená v roku 2004 a 
snaží sa podporiť úsilie všetkých hnutí, ktoré sa venujú 
právam žien. AI Slovensko poukazovala na toto konanie 
informačnými kampaňami v Bratislave a v Prešove.

SRAVODLIVOST VO „VOJNE PROTI TERO-
RIZMU“
Už od útokov 11. septembra 2001 Amnesty Internatio-
nal poukazuje na prípady porušovania ľudských práv, 
ktoré vyplývajú zo sprísnených bezpečnostných opat-
rení, ako napríklad dlhodobé zadržiavanie bez súdu, 
mučenie pri vyšetrovaní, tajné zadržiavanie a prevozy 
neevidovaných väzňov. AI Slovensko organizovala pro-
testné akcie pred veľvyslanectvami USA, Veľkej Britá-
nie a Jordánska.

VZDELÁVANIE K LUDSKÝM PRÁVAM
V multikultúrnej spoločnosti zákonite existujú rôzne 
pohľady na totožný jav, pričom všetky môžu byť pravdi-
vé, zaujímavé a inšpiratívne. V rámci Európskeho roka 
rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 zrealizovala 
AI Slovensko vzdelávací projekt zameraný proti viacná-
sobnej diskriminácii z dôvodu etnického pôvodu a viery 
- Rozdelení hranicami, rozdelení náboženstvom. Hlav-
nou časťou projektu podporeného Európskou komisiou 
a Úradom vlády SR bolo 60 prednášok spojených s 
diskusiou, ktoré prebiehali na stredných školách po 
celom Slovensku. Lektormi prednášok boli moslimovia 
pochádzajúci z rôznych krajín, ktorí v súčasnosti žijú 
na Slovensku

KRVAVÝ DIAMANT
Niektoré diamanty sú vyťažené za cenu ľudských ži-
votov. Rebelské ozbrojené skupiny v konfliktných ob-
lastiach najmä západnej Afriky ovládnu náleziská ne-
rastov, zajmú dedinčanov a využívajú ich ako otrokov 
na ťažbu nerastov. Z predaja diamantov sa financuje 
nákup zbraní. Diamanty už podporili mnohé krvavé 
konflikty, v súčasnosti je jedným z nich konflikt na 
Pobreží Slonoviny. V roku 2007 organizovala AI Sloven-
sko v spolupráci s distribútorom rovnomenného filmu 
kampaň „Krvavý diamant“, ktorej cieľom bolo informo-
vať verejnosť o problematike tzv.  krvavých diamantov 
a overiť podmienky obchodovania s diamantmi na Slo-
vensku.
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JANUÁR
Zatvorete Guantánamo!
Myšlienkou akcie organizovanej AI pri príležitosti 
piateho výročia väznice na Guantáname bolo, že 
inštitúcia akou je Guantánamo nemá v civilizo-
vanom svete miesto. V Bratislave sa pred oknami 
veľvyslanectva USA uskutočnila akcia s klietkou so 
symbolickými väzňami v oranžových kombinézach. 
Okoloidúci podpísali takmer dve stovky pohľadníc 
pre prezidenta Busha a dostávali perníky v tvare 
väzňov z Guantánama, ktoré napiekla bratislavská 
skupina AI. Jeden medovník odovzdali zástupcovia 
AI aj na vrátnici Veľvyslanectva USA. 

MAREC
Stop násiliu na ženách
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizo-
vali bratislavská a prešovská skupina AI Slovensko 
verejné akcie. V Bratislave dostávali okoloidúci 
symbolické papierové kvety a letáky s informáciami 
o kampani AI Stop násiliu na ženách. 

APRÍL
Deň pre Darfúr
Mimovládne organizácie vyhlásili 29. apríl 2007 za 
Deň pre Darfúr. Touto celosvetovou akciou sa sna-
žia apelovať na politikov, aby zabránili ďalšiemu kr-
viprelievaniu v regióne. Akcie AI sa uskutočnili v 35 
krajinách, na Slovensku sa k nim pridali vranovskí 
aktivisti AI, ktorí pripravili akciu v Košiciach ako aj 
bratislavskí aktivisti s inštaláciou symbolicky zakr-
vavených šiat a zvoniacich budíkov. AI pokračovala 
v zbieraní podpisov pod list adresovaný sudánskej 
vláde, v ktorom ju žiada, aby súhlasila s rozmiest-
nením jednotiek OSN na území Darfúru. Od vypuk-
nutia konfliktu prišlo v provincii o život najmenej 
200 tisíc ľudí, vyše 2,5 mil. nevinných civilistov 
bolo prinútených opustiť svoje domovy a viac ako 
3,5 mil. mužov, žien a detí je úplne odkázaných na 
medzinárodnú pomoc. 

MÁJ
Spravodlivosť pre bulharské ses-
tričky
AI počas protestného zhromaždenia pred líbyjskou 
ambasádou odovzdala 800 podpisov pod listom pre 
Muammara Kaddáfího. Signatári ho žiadali, aby pre 
bulharské zdravotné sestry a palestínskeho lekára, 
obvinených z údajného infikovania detí vírusom 
HIV, zabezpečil spravodlivý súdny proces, ako aj dô-
kladné vyšetrenie podozrení z ich mučenia a potres-

ROK 2007 V AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
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To najzaujímavejšie z akcií slovenskej pobočky AI

tanie páchateľov. Členovia bratislavskej skupiny AI 
pred oknami zastupiteľstva protestovali s transpa-
rentmi a čiernymi papierovými postavami s tvárami 
a menami väznených piatich sestier a lekára, ktorí 
boli v decembri 2006 odsúdení na trest smrti. Vďa-
ka medzinárodnému tlaku sa podarilo dosiahnuť, 
že v júli 2007 boli všetci šiesti prepustení. 

JÚL 
AI na Pohode
AI Slovensko prezentovala svoju činnosť na festivale 
Pohoda v Trenčíne. V infostánku poskytovali dobro-
voľníci základné informácie o Amnesty Internatio-
nal a jej kampaniach a o úspešných prípadoch, na 
ktorých organizácia v minulosti pracovala. Za dva 
dni sa na festivale podarilo zozbierať takmer 600 
podpisov pod petície k aktuálnym prípadom, kto-
rým sa AI venuje. 

SEPTEMBER
Akcia za „ženy - utešiteľky“
Systém, ktorý používala ja ponská cisárska ar-
máda v období II. svetovej vojny, je jedným z 
najroz siahlejších príkladov inštitucionalizova ného 
sexuálneho násilia v dejinách. Za toto obdobie sa 
okolo 200 tisíc žien stalo sexuál nymi otrokyňami. 
Japonská armáda dodnes odmieta zodpovednosť. 
Pred Veľvyslanectvom Japonska v Bratislave sa 
uskutočnila akcia, na ktorej aktivisti bratislavskej 
skupiny AI odovzdali hromadný list pre japonského 
premiéra. V ňom ho žiadajú, aby Japonsko priznalo 
svoju zodpovednosť za násilie voči „ženám – uteši-
teľkám“, aby jeho vláda poskytla obetiam alebo ich 
príbuzným adekvátnu kompenzáciu. 

NOVEMBER
Pochod za mjanmarských
demonštrantov
Aktivisti AI Slovensko zorganizovali až dve akcie na 
podporu väznených demonštrantov a za dodržiava-
nie ľudských práv v Mjanmarsku, a to v Bratislave 
a v Prešove. Ich cieľom bolo zozbierať čo najviac 
podpisov pod petíciu adresovanú mjanmarskému 
ministrovi zahraničných vecí. V nej ho Amnesty 
International žiadala o okamžité a bezpodmienečné 
prepustenie stoviek zadržaných mníchov a iných 
nenásilných protestujúcich, ako aj o záruky, že sa 
zadržiavaní nestanú obeťami mučenia či iného kru-
tého zaobchádzania. 

© AI

© AI

© AI



INTEGROVANÝ STRATEGICKÝ PLÁN
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Každé hnutie sa o niečo snaží, smeruje k naplneniu určitých cieľov. Amnesty International sa snaží plánovať 
dlhodobo a pomerne detailne.
Na medzinárodnom valnom zhromaždení z roku 2003 v Mexiku bol schválený celosvetový Integrovaný stra-
tegický plán (ISP) pre roky 2004 – 2010. Ten sa skladá z 15 strategických cieľov, z toho 7 sa týka kampaní. 
AI Slovensko si z nich pre svoju činnosť počas nasledujúcich rokov vybrala niekoľko projektov.

CELOSVETOVÉ CIELE STRATEGICKÉHO PLÁNU TÝKAJÚCE SA KAMPANÍ:
1. Vybudovať vzájomný rešpekt a bojovať proti 

diskriminácii
• Posilniť právny rámec pre odstránenie diskriminá-

cie
• Zamedziť diskriminácii špecifických skupín osôb
• Bojovať proti rasizmu

2. Žiadať spravodlivosť a zastaviť beztrestnosť
• Protestovať proti beztrestnému porušovaniu ľud-

ských práv
• Odovzdať spravodlivosti neštátnych aktérov zod-

povedných za bezprávie

 
3. Brániť psychickú a fyzickú nedotknuteľnosť 

človeka
• Moratórium na trest smrti a všetky formy nezákonného zabíjania
• Usilovať sa o prepuste nie všetkých väzňov svedomia a chrániť aktivistov za ľudské práva
• Bojovať proti mučeniu, neľudskému zaobchádzaniu a prípadom „vynútených zmiznutí“ páchaných štát-

nymi i neštátnymi aktérmi

4. Bojovať za práva ľudí v ozbrojených konfliktoch
• Protestovať proti porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva
• Usilovať sa o transparentnú kontrolu dodávok zbraní a vojenského materiálu
• Žiadať ochranu civilistov v ozbrojených konfliktoch
• Posilniť ochranu žien a dievčat v ozbrojených konfliktoch a podporovať ich zapojenie do mierových pro-

cesov

5. Propagovať a brániť práva utečencov, migrantov a vysídlených osôb
• Obhajovať ľudské práva utečencov, žiadateľov o azyl a vysídlených osôb
• Posilniť ochranu migrantov, vrátane „nelegálnych“ migrantov 

6. Podporovať práva žien a dievčat
• Posilniť ochranu žien a dievčat v medzinárodnom, regionálnom a národnom práve
• Požadovať od vlád rešpekt, obranu a napĺňanie práv žien a dievčat
• Požadovať zodpovednosť neštátnych inštitúcií za práva žien a dievčat
• V aliancii so ženským hnutím viesť kampane proti násiliu na ženách a dievčatách

7. Podporovať ekonomické, sociálne a kultúrne práva /ESCR/
• Obhajovať vylúčené a marginalizované skupiny osôb
•  Aktívne sa podieľať na rozvoji tejto skupiny práv

© AI



„Vojna proti terorizmu“ a vojna v Iraku sa stali doslova katalógom porušovania ľudských práv. Skompliko-
vali sa medzinárodné vzťahy, oslabila pozícia na riešenie konfliktov a ochranu civilistov. Vláda USA naďalej 
bojovala proti terorizmu únosmi, svojvoľným zatýkaním a väznením, mučením a nezákonným prevozom 
podozrivých z jednej tajnej väznice do druhej. 

Úprimnosť snáh vlády USA o dosiahnutie demokracie a slobody i v zahraničí spochybnila jej pretrvávajúca 
podpora pakistanského prezidenta Parvíza Mušarráfa. Ten vyhlásením výnimočného stavu v novembri 2007 
pozastavil záruky základných ľudských práv v krajine, vrátane práva na život. Nezákonným spôsobom dosa-
dil na miesta sudcov kritických k jeho vláde takých, ktorí jeho konanie vyhlásili za legálne. Mnohí z tisícov 
zadržaných právnikov, novinárov a aktivistov dodnes čelia vykonštruovaným obvineniam a sú podrobovaní 
nespravodlivým procesom pred vojenským tribunálom. Kým tieto udalosti značne prispeli k destabilizácii 
regiónu, administratíva USA ospravedlňovala svoju podporu prezidentovi Mušarráfovi tým, že je „nepostrá-
dateľným“ spojencom krajiny vo vojne proti terorizmu. 

V prípade nepokojmi zmietaného Sudánu či Mjanmarska to bola Čína, ktorú svet vnímal ako krajinu s po-
trebným politickým i ekonomickým potenciálom na zlepšenie situácie. Čína, ktorá je najväčším obchodným 
partnerom Sudánu a druhým najväčším pre Mjanmarsko, podľa zistení AI v minulom roku porušovala 
zbrojné embargo OSN a dodávala zbrane do sudánskej provincie Darfúr.
 
V Afrike boli státisíce ľudí násilne vy-
sťahovaných zo svojich chatrných prí-
bytkov, bez akéhokoľvek zákonného 
procesu, kompenzácie a alternatívnej 
strechy nad hlavou. Vlády sa odvolávali 
na strach z chudoby,  údajne konali v 
mene pokroku a ekonomického rozvoja. 

Internet sa stal silným nástrojom boja 
proti disidentom a aktivistom. Spoloč-
nosti poskytujúce internetové služby 
spolupracujú s vládami a dodávajú im 
informácie o zákazníkoch, ktoré vedú k 
zatýkaniu. V krajinách ako Čína, Irán, 
Sýria, Vietnam a Bielorusko pomáhali 
vládam obmedzovať prístup k informá-
ciám. 

URGENTNÉ APELY ZO SLOVENSKA 
V decembri 2007, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa AI Slovensko po prvýkrát zapojila 
k celosvetovej akcie Maratón písania listov. Je to najväčšia akcia na podporu ľudí z rôznych krajín sveta, 
ktorým hrozí porušovanie ich ľudských práv. V roku 2007 členovia a sympatizanti Amnesty International z 
celého sveta napísali približne 156 tisíc listov a emailov na podporu jednotlivcov, ktorým hrozí porušovanie 
ich práv. Zo Slovenska bolo odoslaných približne 600 listov a emailov venovaných trom prípadom vážneho 
porušovania ľudských práv. 

Zapojiť sa do našej siete urgentných apelov môže každý, tie aktuálne nájdete na našej webovej strán-
ke.

9

Zásah proti demonštrantom v Pakistane
© Wally Santana/AP/PA Photo

LUDSKÉ PRÁVA VO SVETE V ROKU 2007 ´



Vzhľadom na to, že v roku 2007 bol grant zo strany Medzinárodného sekretariátu AI v Londýne určený vý-
lučne na „prevádzkové náklady“ (nie na kampane), museli sme v roku 2007 čerpať prostriedky na kampane 
z vlastných rezerv. Preto združenie v roku 2007 skončilo hospodárenie so stratou -262 012 Sk. 

K 31.12.2007 bolo na účtoch a v pokladni Amnesty International Slovensko  116 395 Sk. 

CELKOVÉ PRÍJMY ZA ROK 2007
Celkové príjmy za rok 2007: 1 537 814 Sk

CELKOVÉ VÝDAVKY ZA ROK 2007
Celkové výdavky za rok 2007: 1 799 826 Sk
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MIESTNE SKUPINY AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
 
Bratislavská skupina
Aktivity skupiny v roku 2007 zahŕňali verejné akcie  pri príležitosti piateho výročia väznice Guantánamo 
či  za obete japonského vojenského sexuálneho otroctva, rovnako ako pochod za nezákonne zadržaných 
mjanmarských demonštrantov. Inštaláciou symbolicky zakrvavených šiat a zvoniacich budíkov sa skupina 
zapojila do celosvetového Dňa pre Darfúr. Všetky akcie boli spojené so zbieraním listov pod petície adreso-
vané vládam zodpovedných krajín. Hromadné listy však aktivisti písali i za väzňov svedomia, ktorí uplatňo-
vali slobodu slova na internete či za spravodlivý súdny proces pre bulharské sestry a palestínskeho lekára 
zadržiavaných v Líbyi. 

Prešovská skupina
združuje členov a sympatizantov AI, ktorí sa s veľkou dávkou energie venovali písaniu listov a zbieraniu 
podpisov pod petície za obete bezprávia. V rámci petičných aktivít sa skupina v roku 2007 venovala podpore 
bulharských zdravotných sestier a palestínskeho lekára zadržiavaných v Líbyi, ako aj prípadom jednotlivcov 
ako Truong Quoc Huy-a a ďalších, ktorí sú zadržiavaní výlučne za uplatňovanie svojho práva na slobodu 
prejavu na internete. Aktívne sa tiež angažovala v kampani Krvavý diamant. 

Vranovská skupina
venovala celý apríl 2007 podpore a informovaniu verejnosti o kampani Stop trestu smrti. Zapojila sa i do 
celosvetového Dňa pre Darfúr a jej aktivisti sa zmobilizovali za prepustenie bieloruského väzňa svedomia 
Dmitrija Daškevča. Svojimi petičnými akciami prispela k boju za zastavenie páchania tzv. „vrážd zo cti“ 
v Iraku, či za prepustenie nezákonne zadržiavaných demonštrantov v Mjanmarsku

ŠTRUKTÚRA AI SK

MIESTNE SKUPINY
Pravidelne sa stretávajúci členovia AI. Píšu listy 
vládam, organizujú besedy, infostánky, premieta-
nia, výstavy,  verejné akcie alebo diskusie. V roku 
2007 pôsobili v AI SK tri miestne skupiny.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (VH)
je najvyšším orgánom AI SK, volí členov Koordinačnj 
rady. Prijíma rozhodnutia o stratégii, rozpočtoch a 
správach o činností, schvaľuje zmeny stanov. Skladá sa z 
členov Amnesty International.

KANCELÁRIA AI SK
zaisťuje každodenný chod organizácie a tvorbu zázemia pre čin-
nosť členov a skupín. Na konci roku 2007 v nej na plný či čias-
točný úväzok pracovali traja zamestnanci.

KOORDINACNÁ RADA (KR)
je riadiacim orgánom AI SK. Zodpovedá sa priamo Valnému 
zhromaždeniu, správy o svojej činnosti podáva i Medzinárodné-
mu sekretariátu v Londýne. KR pripravuje stratégiu, plán čin-
nosti a rozpočet, ktoré sú následne schvaľované Valným zhro-
maždením. KR má 5 členov volených Valným zhromaždením.

ˇ

DOBROVOLNÍCI
Jednotlivci, ktorí sa špecializujú na určitú prob-
lematiku, napríklad práva žien, lobing či kontrola 
obchodu so zbraňami, alebo pomáhajú pri čin-
nosti kancelárie (preklady, administratíva).

´



WWW.AMNESTY.SK

Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05, Bratislava, 
Telefón, fax: 02/544 19 660, E-mail: amnesty@amnesty.sk, 
http://www.amnesty.sk,  Bankový účet: 266147 5117/1100, Tatra banka, 
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