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PRÁVA
Amnesty International (AI) je dobrovoľným združením ľudí z celého
© Stefan Jannides
sveta, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv.
Inšpirovaná nádejou pre lepší svet, AI vedie kampane, organizuje
verejné akcie, zastáva sa jednotlivých obetí bezprávia a usiluje sa o dosiahnutie systémových zmien na
úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva.
AI 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 takmer polstoročie svojej
činnosti. 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

PRINCÍPY
Amnesty International tvorí globálne spoločenstvo
ochrancov ľudských práv s princípmi medzinárodnej
solidarity, účinných akcií pre jednotlivé obete,
celosvetového dosahu, univerzálnosti a nedeliteľnosti
ľudských
práv,
nestrannosti,
nezávislosti,
demokracie a vzájomnej úcty.
AI je nezávislá od akýchkoľvek vlád, politických
strán, náboženských skupín či ideológií. Neprijíma
finančnú podporu od vlád a uplatňuje prísne
pravidlá pre prijímanie darov.
© Alan Crotty

MEDZINÁRODNÉ KAMPANE AI
Do kampaní sa môže zapojiť každý. Medzi aktuálne patria napríklad kampaň Za ľudskú dôstojnosť, 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.
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MILÍ PRIATELIA,
o roku 2009 môžem po dlhej dobe s čistým svedomím hovoriť ako o úspešnom aj
pre Amnesty International Slovensko. Dlhodobá snaha zaujať miesto plnoprávnej
štruktúry v rámci celosvetového hnutia bola korunovaná úspechom a v lete 2009,
keď som sa ako jeden z troch zástupcov slovenskej AI zúčastnil na najvýznamnejšom medzinárodnom fóre – ICM, mi bolo cťou prevziať certifikát z rúk predsedu
IEC Petera Packa. Na ICM 2009 sme teda už neboli len ako pozorovatelia diania,
ale ako plnoprávni členovia s regulárnym hlasovacím právom. V druhej polovici
roka sme zasa vytvorili Strategický plán na roky 2010-2016 (teda na rovnaké obdobie ako bol schválený „globálny plán“ celej AI), ku ktorého tvorbe boli prvý raz
prizvaní okrem zamestnancov aj členovia, aktivisti a externí partneri. Veľkým úspechom je pre AI Slovensko
nepochybne aj nárast aktivizmu a zvýšenie počtu skupín pôsobiacich na Slovensku i počtu individuálnych
aktivistov. Všetkým, ktorí vyššie uvedené umožnili a naďalej umožňujú, chcem aj touto cestou srdečne poďakovať. A tým, ktorí s nami iba začínajú, zapriať veľa dobrých nápadov, energie a elánu.
Nemôžeme však strkať hlavu do piesku a tešiť sa len z vlastného rastu, ktorý - nech je akokoľvek dôležitýje stále len prostriedkom na dosahovanie ľudsko-právnych cieľov. Rok 2009 začal totiž ukážkou toho, ako
môže byť zdanlivo dobrá situácia v tejto oblasti na Slovensku klamlivá. Video natočené na policajnej stanici
v Košiciach nám v plnej brutalite ukázalo, ako sa správajú tí, ktorí by mali chrániť a presadzovať zákon a
právo (aj) voči rómskym deťom. Útlaku a diskriminácii v inej forme sú však rómske deti vystavované sústavne (viac o našej práci na poli práva na vzdelanie sa dozviete vo vnútri tejto správy). Uhorkovú sezónu v
lete zasa z leňošenia vytrhli násilnosti spojené s návštevou čínskeho prezidenta na Slovensku a následný
škandál, ktorý konečne jasne ukázal to, čo ľudsko-právni aktivisti vedeli roky: mať iný názor ako vláda či
polícia a prezentovať ho môže byť aj napriek deklarovaným právam nebezpečné i u nás doma. Vyšetrovanie
tejto kauzy pokračuje a rovnako pokračuje aj naše snaženie nenechať sa zastrašiť a byť hlasom volajúcim po
univerzálnosti a nedeliteľnosti práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv. Našu nezávislosť si
môžeme udržiavať najmä vďaka našim členom a členkám a ich príspevkom, ktoré nám umožňujú realizovať
kampane a projekty Amnesty International na Slovensku.
Verím, že budete Amnesty International Slovensko preukazovať priazeň i v budúcnosti a všetci spoločne
pomôžeme k napĺňaniu nášho cieľa - ľudských práv pre všetkých. Neviem, kedy uhnú tí, ktorí ich porušujú,
ale s istotou môžem povedať, že my neuhneme nikdy!
Peter Weisenbacher
predseda Koordinačnej rady

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 informačné 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 každodenný chod organizácie. Základom práce AI sú však ľudia, ktorí zdarma venujú svoj čas boju za práva druhých. V roku 2009 pôsobili v rámci AI Slovensko štyri miestne aktivistické skupiny, v Bratislave, v Žiline
v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach.
Aktuálne informácie o činnosti AI SK nájdete na www.amnesty.sk alebo v našom e-newsletteri,
ktorý vychádza raz mesačne.
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KAMPANE A PROJEKTY
STOP KAZETOVÝM BOMBÁM - SMRTˇ MADE
IN SLOVAKIA
Od júla do decembra sa Amnesty International Slovensko intenzívne venovala kampani Stop kazetovým
bombám, v rámci globálnej kampane AI Zbrane pod
kontrolou. Cieľom kampane bolo, aby sa Slovensko
v čo najkratšom čase pripojilo k Dohovoru o kazetovej munícii. Dohovor o kazetovej munícii zakazuje jej
výrobu, skladovanie a používanie. Dohovor doposiaľ
podpísalo 105 krajín sveta a ratifikovalo 30. Slovensko tak naďalej zostáva jednou z posledných 4 krajín
EU, ktoré, vyrábali, alebo vyrábajú kazetovú muníciu
a dohovor nepodpísali. Okrem Slovenska je to aj Grécko, Poľsko a Rumunsko. Armáda SR má na sklade
kazetovú muníciu a taktiež ju naďalej vyrábame. ZVS
holding v Dubnici nad Váhom vyrába typ 122mm rakety Agát, ktorá sa vyváža do Turecka. Podľa registra
konvenčných zbraní OSN vyviezlo Slovensko v roku
2007 380 rakiet typu Agát práve do Turecka.

© AI

V novembri 2008 uložila vláda SR Ministrovi obrany
v spolupráci s Ministrom zahraničných vecí a Ministrom hospodárstva vypracovať návrh akčného plánu,
ktorého výsledkom mal byť termín pristúpenia SR k
Dohovoru. Napriek tomu, že akčný plán mal byť predložený na rokovanie vlády do decembra 2009, ministerstvá dva krát požiadali o jeho predĺženie do konca
roka 2012.
Od začiatku kampane AI Slovensko zorganizovalo
stretnutia s Ministerstvom obrany, zahraničných vecí
a hospodárstva. Ministrovi zahraničných vecí sme odoslali viacej ako 1600 podpísaných pohľadníc s výzvou
na pristúpenie k Dohovoru. Vytvorili sme facebookovú
skupinu a webovú stránku Stop kazetovým bombám
(www.stopkazetovymbombam.sk), kde sa online návštevníci mohli dozvedieť viac o kazetovej munícii a
dohovore.
Aktivistické skupiny a kancelária AI spolu uskutočnili 8 verejných akcií na podporu kampane po celom
Slovensku. Boli sme prítomní na dvoch hudobných
festivaloch - Pohoda a Uprising. Na kampani sme spolupracovali s Koalíciou proti kazetovej munícií (Cluster
Munition Coalition), ktorá združuje 300 organizácii
z 80 krajín sveta. Koalícia kazetovej munície (KKM)
podporila oficiálny štart našej kampane a zaslala list
Ministrovi zahraničných vecí SR a Ministrovi obrany
SR, v ktorom ich žiadala, aby Slovenská republika v
čo najkratšom čase pristúpila k Dohovoru o kazetovej
munícii. KKM taktiež požiadala o stretnutie slovenského veľvyslanectva vo VB a predstavitelia KKM sa tiež
stretli so zástupcami stálej misie SR pri OSN. Prijatie

© AI
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Dohovoru o kazetovej munícií podporuje aj Európska únia. 20.11.2008 prijal Európsky parlament Uznesenie o Dohovore o Kazetovej munícií
v ktorom okrem iného vyzýva všetky štáty, aby
vyzýva všetky štáty, aby čo najskôr podpísali,
ratifikovali a uplatňovali Dohovor. Za prijatie dohovoru hlasovali slovenskí europoslanci, ktorých
sme pri príležitosti 1, výročia Uznesenia listom
požiadali o vyjadrenie stanoviska k nesúhlasnému postoju SR voči pristúpeniu k Dohovoru.

SPRAVODLIVOSTˇ VO „VOJNE PROTI
TERORIZMU”/ZATVORTE GUANTÁNAMO

© AI

Vlády pod rúškom boja proti terorizmu a národnej bezpečnosti ospravedlňujú násilné praktiky
vypočúvania, mučenie a zatýkanie na neobmedzenú dobu, väčšinou bez súdnych procesov.
Najznámejším prípadom je väznica Guantánamo
na Kube. AI vedie kampaň s cieľom, aby nikoho
nebolo možné za žiadnych okolností podrobiť
inému ako zákonnému zaobchádzaniu, a to ani
pri obvinení z terorizmu.
V rámci globálnej kampane Spravodlivosť vo
„vojne proti terorizmu” sa Amnesty International usiluje aj o zatvorenie väznice Guantánamo. Aj napriek tomu, že americký prezident
Barack Obama počas prvých 48 hodín od nástupu do úradu vydal zákaz mučenia pri vypočúvaní a nariadil zatvorenie väznice, AI hodnotí
doterajšie zmeny ako symbolické. Celkovo bolo
v Guantáname zadržiavaných viac ako 800
osôb 45 rôznych národností. Steny väznice boli
svedkami štyroch samovrážd zajatcov. Spojené
štáty zadržiavali aj deti – najmladší zajatec mal
13 rokov.
Amnesty International Slovensko uskutočnila v
januári 2009 pochod za zatvorenie väznice v Guantánamo Bay. Pochod organizovala bratislavská skupina AI SK pri príležitosti prvého dňa Baracka Obamu na poste prezidenta USA. Pochod
sa začal pred Americkým veľvyslanectvom na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a pokračoval v uliciach hlavného mesta. Aktivisti priniesli do bratislavských ulíc trocha farby - v tomto
prípade však oranžová nebola farbou optimizmu.
Oranžové boli kombinézy aktivistov, ktoré pripomínali kombinézy väzňov v Guantáname.
20. marca uskutočnila Žilinská skupina akciu
zameranú na samotných väzňov v Guantáname.
Aktivisti zbierali podpisy v žilinskom nákupnom
centre za prepustenie štyroch nespravodlivo zadržiavaných väzňov.
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KAMPANE A PROJEKTY
STOP NÁSILIU PÁCHANÉHO
NA ŽENÁCH
Násilie páchané na ženách je často ignorované
a zriedka potrestané. Ženy a dievčatá sa stávajú
obeťami násilia vo vojne či počas mieru, v rukách
štátu, v komunite alebo v rodine. Život bez násilia je základným ľudským právom. Od domáceho
násilia po násilie počas vojenského konfliktu, hocijaké násilie páchané na ženách musí skončiť.
Kampaň STOP NÁSILIU NA ŽENÁCH začala v roku
2004 a pripojila sa k nej i Amnesty International
Slovensko. AI je presvedčená, že ľudské práva sú
rovnaké pre všetkých bez výnimky. Všetky ženy by
mali mať možnosť vybrať si vlastnú životnú cestu,
vzdelanie, mali by mať rovnakú ochranu zo strany
štátu ako muži.

© AI

Medzinárodný deň žien oslávila Amnesty International Slovensko otázkou. Ôsmeho marca zorganizovala bratislavská skupina akciu s názvom „Prečo
nemôžeme všetky..?“, ktorou chcela pripomenúť, že
práva žien nie sú rovnako zakotvené vo všetkých
kútoch sveta. Aktivistov AI a figuríny predstavujúce ženy, ktoré sa denne stretávajú s porušovaním
svojich práv, ste mohli „stretnúť“ v podchode pri
Hodžovom námestí v Bratislave. Cieľom akcie bolo
poukázať na skutočnosť, že nie všetky ženy majú
rovné ekonomické či sociálne práva ako muži a sú
často terčom diskriminácie. Kampaň priblížila konkrétne prípady porušovania práv žien v Haiti, Iraku, Nepále, Grécku a Libérii. Ženy, ktoré podporili
akciu AI, dostali od aktivistov a aktivistiek tulipán.
Žilinská skupina AI SK v rámci kampane Stop násiliu na ženách uskutočnila koncom apríla akciu na
Mariánskom námestí v Žiline, kde aktivisti vyzbierali viac ako 100 podpisov na podporu mexických
žien.

© AI

INDIVIDUÁLNE PRÍPADY
Každý deň dostáva Amnesty International informácie o ľuďoch, ktorých ľudské práva sú porušované
a potrebujú okamžitú pomoc. Výskumníci na medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v
Londýne vydávajú krátke záznamy prípadu týchto
ľudí. Táto správa sa následne rozpošle do národných kancelárií na okamžitú distribúciu do siete
Individuálnych prípadov. V sieti je zapojených viac
ako 150,000 ľudí z celého sveta. Keď členovia Amnesty siete získajú apel, začnú písať listy, e-maily
a faxy. Tieto listy požadujú, aby sa prijali kroky,

© AI
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ktorými sa zastaví porušovanie ľudských práv v
danom prípade. Po podobnej akcii dochádza k
zlepšeniu v 30 - 40 percentách prípadov.
V roku 2009 bolo v sieti Individuálnych prípadov
na Slovensku zapojených približne 150 ľudí, ktorí
reagovali svojimi listami na 16 individuálnych prípadov porušovania ľudských práv vo svete.

MARATÓN PÍSANIA LISTOV
Maratón písania listov, je akcia, ktorú organizuje
AI 10. decembra, a ktorá spája ľudí už niekoľko
rokov po celom svete. Každý rok sa počas tejto
akcie ľudia na celom svete spoja, aby žiadali rešpektovanie, ochranu a naplnenie práv jednotlivcov
a preukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia porušovaním ľudských práv. V roku 2008 sa v rámci
maratónu písania listov odoslalo po celom svete
viac ako 295 tisíc listov a emailov.

© AI

AI Slovensko organizovala tento rok 3. ročník maratónu. Maratón sa uskutočnil v Bratislave a v Liptovskom Mikuláši, kde ho organizovala tamojšia aktivistická skupina. Verejnosť sa mohla do maratónu
zapojiť aj online cez petíciu uverejnenú na našej
webovej stránke. Spolu sa nám podarilo vyzbierať
500 podpisov.

´
VZDELÁVANIE K LUDSKÝM
PRÁVAM
Vzdelávanie k ľudským právam je dôležitou súčasťou práce AI, do ktorej významne svojou prácou
prispieva od septembra 2008 aj AI Slovensko.
Projekt je realizovaný na stredných školách, kde
prostredníctvom neformálneho vzdelávania lektori
– dobrovoľníci poskytujú študentom informácie
o ľudských právach. V roku 2009 sa nám podarilo usporiadať dve školenia pre lektorov a týmto
spôsobom vyškoliť 19 lektorov.

© AI

Spolu sme realizovali 41 workshopov na 21 školách. Viac ako 900 študentom sme cez interaktívne 90-minútové bloky aktivít formou neformálneho vzdelávania priniesli tematiku ľudských práv.
Vzdelávanie k ľudským právam sa nám pomocou
našich aktívnych lektorov podarilo v tomto polroku priniesť do štyroch regiónov Slovenska, a to
konkrétne do miest: Nitra, Bratislava, Nové Zámky, Žilina, Košice, Piešťany, Trenčín, Považská
Bystrica, Banská Bystrica, Zvolen a Prešov.

7

© AI

KAMPANE A PROJEKTY
BALTIC PRIDE
Amnesty International sa dlhodobo angažuje
a bojuje za práva lesieb, gejov, bisexuálnych
a transgender ľudí (LGBT) a každoročne podporuje pochody Pride v krajinách, kde je ich sloboda
prejavu v ohrození. Minulý rok sa litovská Riga
16. mája zafarbila farbami dúhy a hostila pochod
LGBT ľudí, ktorého sa zúčastnili aj dve aktivistky
z AI Slovensko.

PRÁVO NA VZDELANIE RÓMSKYCH DETÍ
NA SLOVENSKU

© AI

Každé dieťa má právo na vzdelanie a malo by byť
schopné si toto právo uplatňovať bez diskriminácie akéhokoľvek druhu. Na Slovensku je veľkému
množstvu rómskych detí toto právo upierané. Sú
umiestňované do “špeciálnych” škôl alebo tried
pre deti s mentálnym postihnutím (napriek tomu,
že žiadnym postihnutím netrpia), alebo sú segregované v bežných výlučne rómskych školách a
triedach. V oboch prípadoch študujú podľa menej
náročných osnov a najmä v izolácii od ostatných
žiakov. Podpriemerné vyučovanie znižuje pre dieťa
vyhliadky na vyššie vzdelanie a dobré uplatnenie
sa na pracovnom trhu a prispieva k marginalizovaniu komunity a chudobe rómskej populácie.
AI v minulosti vydala dve správy, ktoré sa venujú
porušovaniu práva na vzdelanie: Stále segregovaní, stále v nerovnom postavení (2007) a Príbeh
dvoch škôl (2008).
Predstavitelia AI Slovensko, ako aj delegáti z Medzinárodného sekretariátu sa v súvislosti s touto
problematikou zúčastnili viacerých oficiálnych
stretnutí s predstaviteľmi SR, na základe ktorých
sa podarilo vybudovať kontinuálny konštruktívny
dialóg. V júli a novembri 2009 sa zástupcovia AI
Slovensko stretli s podpredsedom vlády SR pre
ľudské práva Dušanom Čaplovičom v súvislosti s prípadom Pavlovce nad Uhom, ktorý je ako
„case study“ obsahom druhej správy AI „Príbeh
dvoch škôl“. V septembri 2009 sa zástupcovia AI
Slovensko stretli s novým splnomocnencom vlády
SR pre rómske komunity Ľudovítom Galbavým pri
príležitosti jeho vymenovania do funkcie. Delegáti
AI Slovensko informovali splnomocnenca o odporúčaniach organizácie v súvislosti s porušovaním
práva na vzdelanie pre rómske deti na Slovensku.

© AI

© AI
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´
LUDSKÉ
PRÁVA V CÍNE
AI Slovensko sa dlhodobo venuje aj otázke ľudských práv v Číne. Cieľom kampane je upozorňovať na porušovanie ľudských práv v Číne a
zasadzovať sa za zlepšenie situácie.

© AI

4. júna 2009 sa pred budovou čínskeho veľvyslanectva uskutočnilo spomienkové podujatie pri
príležitosti 20. výročia krvavého potlačenia nepokojov na námestí Tien-an-men v Pekingu. Na
spomienkovom zhromaždení s krátkym prejavom
vystúpili zástupcovia mimovládnych organizácii
vrátane Amnesty International. Cieľom akcie
bolo uctiť si obete nepokojov, ako aj všetkých
bojovníkov za ľudské práva v Cíne. Za obete represií účastníci symbolicky zapálili sviečky.
18. júna 2008 sa pri príležitosti návštevy čínskeho prezidenta Chu-Tin-Thaa na Slovensku
uskutočnilo pred Prezidentským palácom v Bratislave protestné zhromaždenie s cieľom pripomenúť situáciu v oblasti ľudských práv v Číne.
Zhromaždenie organizovala AI Slovensko spolu
s piatimi ďalšími slovenskými mimovládnymi
organizáciami. Už niekoľko dní predtým tieto
organizácie zaslali slovenskému prezidentovi
Ivanovi Gašparovičovi otvorený list, v ktorom
ho požiadali, aby so svojim čínskym partnerom
diskutoval aj o otázke ľudských práv v Čine.

FILMOVÝ KLUB AI
© AI

© AI
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AI Slovensko v rámci projektu Filmový klub poskytuje možnosť jednotlivcom aj školám organizovať premietanie filmov s tematikou ľudských
práv. Cieľom projektu je poukázať na porušovanie ľudských práv na konkrétnych prípadoch a
nehovoriť o tejto téme len v abstraktných termínoch. AI zasiela každému záujemcovi, ktorý má
chuť zorganizovať filmové premietanie, pričom
disponuje aspoň skromným, ale dostatočne zapáleným publikom a má k dispozícii priestory
( napr. klub, čajovňu, triedu v škole atď.), kde
by premietanie filmu mohlo prebehnúť, filmový
balíček. Tento balíček obsahuje film s informačným balíčkom k voľnej distribúcii na vzdelávacie
účely o konkrétnej ľudsko-právnej téme, ktorej
sa film dotýka.
V roku 2009 poskytla Amnesty International Slovensko pre projekt Filmového klubu AI tri nové
filmy, ktoré boli spolu premietané na viac ako 45
miestach po celom Slovensku.

ˇ SPRÁVA AI SLOVENSKO ZA ROK 2009
FINANCNÁ
Amnesty International Slovensko v roku 2009 hospodárilo s rozpočtom vo výške 104 876 EUR.
Príjmy Amnesty International Slovensko tvorili z 4.54% vlastné príjmy a z 95.46% finančné zdroje medzinárodného hnutia Amensty International.
Výdavky Amnesty International Slovensko v roku 2009 boli vo výške 107 930 EUR.

CELKOVÉ PRÍJMY ZA ROK 2009
Celkové príjmy za rok 2009: 104 876 EUR

Príjmy AI Slovensko 2009
4.54%

príjmy Amnesty International
Slovensko (členské
píspevky, zbierky a pod.)
príjmy z medzinárodného
hnutia Amnesty International

95.46%

CELKOVÉ VÝDAVKY ZA ROK 2009
Celkové výdavky za rok 2009: 107 930 EUR

Výdaje AI Slovensko 2009
3.03%

10.16%

vnútorná demokracia
34.40%

27.33%

kampane
služby a fundraisingové náklady
osobné náklady
public relations a mediálna práca

25.08%
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ŠTRUKTÚRA AI SK
VALNÉ ZHROMAŽDENIE (VZ)

je najvyšším orgánom AI SK, volí členov Koordinačnj rady. Prijíma rozhodnutia o
stratégii, rozpočtoch a správach o činností, schvaľuje zmeny stanov. Skladá sa zo
všetkých členov a členiek Amnesty International.

KOORDINACNÁˇ RADA (KR)

je riadiacim orgánom AI SK. Zodpovedá sa priamo Valnému zhromaždeniu, správy
o svojej činnosti podáva i Medzinárodnému sekretariátu v Londýne. KR pripravuje
stratégiu, plán činnosti a rozpočet, ktoré sú následne schvaľované Valným zhromaždením. KR má 6 členov a členiek volených Valným zhromaždením.

KANCELÁRIA AI SK

zaisťuje každodenný chod organizácie, advokačné aktivity, kontakt s partnermi, a
štátnymi predstaviteľmi, mediálnu prácu a podporu pre pre činnosť členov a skupín.
Na konci roku 2009 v nej na plný či čiastočný úväzok pracovali štyria zamestnanci.

´
DOBROVOLNÍCI

Jednotlivci, ktorí sa v rámci práce kancelárie AI špecializujú na
určitú problematiku, napríklad
práva žien, diskrimináciu či kontrolu obchodu so zbraňami, alebo
pomáhajú pri činnosti kancelárie
(preklady, administratíva).

INDIVIDUÁLNI AKTIVISTI

Aktivisti, ktorí sa podieľajú na aktivitách AI SK mimo práce skupín,
napr. prostredníctvom podpory
on-line akcií, Facebook stránky,
organizovaním aktivít Filmového
klubu AI alebo účasťou v sieti Individuálnych prípadov.

AKTIVISTICKÉ SKUPINY

Pravidelne sa stretávajúci členovia AI. Píšu listy vládam, organizujú besedy, infostánky, premietania, výstavy, verejné akcie
alebo diskusie. V roku 2009
pôsobili v AI SK štyri aktivistické
skupiny.

AKTIVIZMUS
Počas roka 2009 sa rozrástla skupina aktivistov AI Slovensko
a už k fungujúcim skupinám z Bratislavy a Žiliny, pribudli
dve nové skupiny z Košíc a Liptovského Mikuláša. Obe skupiny sa aktívne zapojili do činnosti AI a to aj vďaka úvodným
workshopom, ktoré kancelária AI zorganizovala v októbri
a novembri 2009. Workshopy boli venované informáciám
o Amnesty International a jej
činnosti, ako aj o
fungovaní lokálnych skupín, a
to nielen formou
© AI
prednášky, ale aj
prostredníctvom
praktických cvičení.
Celkovo počet aktivistov a aktivistiek Amnesty International Slovensko, ktorí pravidelne prispievajú k činnosti AI, prevýšil 250
a naďalej rastie. Zásluhu na tom okrem aktivít aktivistických
skupín majú aj projekty Filmového klubu AI, sieť tzv. Individuál© AI
nych prípadov, Facebook stránka AI Slovensko.
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