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Milí priatelia a priateľky,
svet v roku 2012 bol miestom, kde
boli ľudské práva často len trhacím kalendárom štátnych aj neštátnych aktérov. Opäť to však bol aj
rok, v ktorom proti tejto nezodpovednosti bojovalo globálne hnutie,
ktorého sme súčasťou. Hoci pred
ľudskou dôstojnosťou a právami
boli pričasto uprednostnené zištné
záujmy, tvrdá práca na naplnení
vízie lepšieho a spravodlivejšieho
sveta opäť dávala nádej mnohým
jednotlivcom/kyňám a komunitám
po celom svete bojujúc v zápase
mocných a bezmocných.
Na Slovensku sme čelili porušovaniu práva na vzdelanie rómskych detí, kde vláda v riešení problému naďalej zlyhávala. Segregácia rómskych detí tak ostáva jedným
z najvážnejších problémov na Slovensku, preto proti nej
budeme bojovať aj naďalej. V roku 2012 sme tiež aktívne
pracovali na tom, aby Slovensko podporilo prijatie prvej
medzinárodnej zmluvy o obchode so zbraňami. Toto úsilie
sa nakoniec pretavilo do výsledku v prebiehajúcom roku,
kedy sme sa dočkali historického okamihu, kedy zbrane
prestali byť regulované menej ako obchod s banánmi.
Slovensko však nepristúpilo k zákazu kazetovej munície a preto tlak na vládu SR nepoľaví. Na podporu LGBTI
komunity, práva na život bez diskriminácie a slobodu prejavu sme 9. júna vyšli do ulíc a podporili Dúhový Pride
Bratislava 2012.
Pri pohľade dovnútra bol minulý rok novým začiatkom,
keďže začala svoju činnosť aj nová Správna rada, ktorá po
peripetiách v roku 2011 smerovala organizáciu k prehĺbeniu dialógu s Amnesty International ČR, intenzívnejšej
práci s medzinárodným hnutím a efektívnejšej ľudskoprávnej práci. Vďaka dialógu s členmi a členkami sa podarilo
prijať revidované stanovy organizácie so silným dôrazom
na demokratickosť a transparentnosť organizácie.
Amnesty International aj v roku 2013 pokračuje na ceste
za svetom, v ktorom sú ľudské práva zakotvené Všeobecnej
deklarácii ľudských práv plne garantované každej ľudskej
bytosti. Za to, že je to možné, ďakujeme všetkým členom
a členkám, aktivistom a aktivistkám a všetkým ostatným,
ktorí v roku 2012 nezištne pomáhali prispievať k tomuto
cieľu aj na Slovensku.
Rado Sloboda
podpredseda Správnej rady
Amnesty International Slovensko

„Viem, že nebyť tejto solidarity, bol som
vo väzení oveľa dlhšie. Kampane Amnesty
International majú svoj efekt a jednotlivec
zmôže dosť. Je to na každom z nás.“

Amnesty International

Kampaň: Dajme im budúcnosť

skych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Amnesty
International zaslala k tomuto prípadu stanovisko súdu.

Amnesty International je dobrovoľným združením ľudí z
celého sveta, ktorí bojujú za dodržiavanie ľudských práv.
Inšpirovaná nádejou pre lepší svet, vedie kampane, organizuje verejné akcie, zastáva sa jednotlivých obetí bezprávia a usiluje sa o dosiahnutie systémových zmien na
úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva. Jej činnosť
sa opiera o dôkladné prešetrenie všetkých prípadov porušovania ľudských práv. Amnesty mení svet. A to len vďaka
podpore tisícov ľudí z celého sveta.

Rok 2012 vo faktoch: Preradenie niekoľkých detí
do zmiešaných tried v Levoči, historický rozsudok
súdu v prípade školskej segregácie v Šarišských
Michaľanoch a neuveriteľný boj rómskych rodičov
zo sídliska Nad tehelňou za práva svojich detí.

Ďalšie aktivity
V apríli na Medzinárodný deň Rómov Amnesty International vydalo CD „Hudbou za práva Rómov“, cieľom ktorého
je šírenie snahy o zrovnoprávnenie Rómov v celej Európe.
Svoje skladby na dvojalbum venovali aj dve slovenské
kapely - Cigánski diabli a Sabrosa.

Nechcem, aby deti boli segregované, chcem, aby boli spolu v jednej triede s ostatnými nerómskymi žiakmi… aby mali dobré známky
v škole, aby tak mali dobré vzdelanie“

Kampaň: Za práva LGBTI ľudí

Medzi hlavné ciele Amnesty International patrí:
• 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

Jedna z matiek ktorej dcéra bola na začiatku školského
roka 2011/2012 umiestnená do oddelenej triedy v rozhovore pre AI.
Prípad Levoča
Amnesty International intenzívne pokračovala v spolupráci
s malou skupinou rómskych rodičov, ktorí sa spojili proti
postupu školy na Francisciho ulici v Levoči, ktorý vnímali
ako zásah do ich práv. Škola bez akéhokoľvek upozornenia vytvorila v roku 2011 oddelené triedy a rómski rodičia
začali informovať médiá o nespravodlivosti, ktorú oni a ich
deti zažili a začali sa usilovať o presunutie detí do zmiešaných tried. Počas roka sme viackrát priamo navštívili rodičov v Levoči, či už počas dvoch výskumných misií v marci
a v júni a tiež počas individuálnych návštev, ktorých cieľom bolo zhromažďovanie a overovanie informácií.

Úspechy:
1. zrušenie trestu smrti vo viac než 50 štátoch
2. iniciovanie a podpora množstva dohovorov ochraňujúcich ľudské práva
3. prepustenie alebo zlepšenie podmienok mnohých väzňov svedomia
Ocenenia:
V roku 1977 získala Amnesty International Nobelovu cenu
mieru za „prínos k obrane slobody, spravodlivosti a tým aj
mieru na celom svete“. V súčasnosti má status konzultanta pri OSN a Rade Európy.
AI je nezávislá od akýchkoľvek vlád, politických strán, náboženských skupín či ideológií. Na svoje kampane neprijíma
finančnú podporu od vlád a uplatňuje prísne pravidlá pre prijímanie darov.

Amnesty International na Slovensku
Slovenská pobočka Amnesty International vznikla v roku
1994. Od svojho vzniku sa venovala mnohým medzinárodným i lokálnym kampaniam, v ktorých upozorňovala na
porušovanie ľudských práv vo svete aj na Slovensku.
Činnosť AI Slovensko spočíva predovšetkým v zverejňovaní
informácií o ľudských právach a zapájaní verejnosti i úradov
do ich ochrany. Okrem monitorovania stavu ľudských práv sa
Amnesty zasadzuje za väčšiu kontrolu obchodu so zbraňami,
systémové zmeny vo vzdelávaní, organizuje informačné akcie
pre verejnosť a vyvíja aktivity na pomoc konkrétnym obetiam
bezprávia. Dôležitou súčasťou práce je vzdelávanie k ľudských právam, ktoré neformálnym spôsobom prináša túto
významnú tému do základných, stredných aj vysokých škôl.
Úspech Amnesty spočíva v množstve dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí vyvíjajú aktivity v prospech ľudských práv
vo svojom voľnom čase.
Ako transparentná demokratická organizácia je riadená
členmi a členkami, ktorým tiež vďačí za finančnú podporu
– neprijíma prostriedky od vlád a uplatňuje prísne pravidlá na prijímanie darov.
Viac informácií o slovenskej pobočke Amnesty International
nájdete na stránke www.amnesty.sk .

Aktivity s rodičmi
V apríli 2012 v Ženeve jedna z matiek poskytla svoje svedectvo členom Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne
práva. V júni 2012 rodičia iniciovali stretnutie s primátorom
Levoče, ktorého úrad je zriaďovateľom školy. Zúčastňovali sa
verejných debát o probléme školskej segregácie Rómov, vrátane diskusie pri príležitosti vydania výročnej správy Amnesty
International v máji v Bratislave a tiež diskusie organizovanej
Verejnou ochrankyňou práv v decembri 2012. V auguste sa
rómske aktivistky zúčastnili Cigánskeho bašavelu na hrade
Červený Kameň. Rodičia návštevníkom festivalu hovorili o
situácii v Levoči a o svojom boji za vzdelanie svojich detí.
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Kampaň: Zbrane pod kontrolou
Rok 2012 vo faktoch: Slovenské „áno“ Zmluve
o obchode so zbraňami, 7 verejných akcií, viac
ako 1400 podpisov
,,Aktívne vystupujeme smerom k tomu, aby bol prijatý takýto právny
dokument, keďže to považujeme za veľmi dôležité“
Miroslav Lajčák po júlovej konferencii OSN o Zmluve o obchode so
zbraňami
Úspechy
Slovensko sa v septembri 2012 vyjadrilo za prijatie
Zmluvy o obchode so zbraňami. Tento záväzok bol v roku
2013 spečatený podpisom ministra zahraničných vecí k
medzinárodnej zmluve, ktorá má za cieľ reguláciu a zvýšenie kontroly obchodu.

Ku kampani sme v júni v Bratislave zorganizovali výstavu,
ktorá cez dokumentárne fotografie svetových vojnových
fotografov ukazovala dôsledky ničivej sily zbraní a problém nedostatočnej medzinárodnej kontroly obchodu so
zbraňami.

V apríli sme zorganizovali workshop pre aktivistov a aktivistky lokálnych skupín s cieľom prezentovať globálnu
kampaň za prijatie zmluvy. Počas workshopu si dobrovoľníci naplánovali niekoľko verejných akcií, ktoré sa realizovali počas tzv.“100 dní akcií”.
Od apríla do novembra sme poslali niekoľko advokačných
listov ambasádam krajín Bezpečnostnej rady, Nemecka,
Indie a krajinám, ktoré počas obdobia rokovaní blokovali alebo oslabovali podobu zmluvy /Alžírsko, Indonézia, Mexiko, Brazília, Saudská Arábia, Libanon, Nigéria,
Turecko, Egypt, Južná Afrika/. O podobe zmluvy a možnostiach sa aktívne angažovať v procese prijatia zmluvy
sme v júni rokovali aj s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí.
Od mája do septembra aktivisti a aktivistky lokálnych
skupín z Prievidze, Banskej Bystrice a Košíc zbierali podpisy za prijatie Zmluvy o obchode so zbraňami. Pod petíciu adresovanú ministrovi zahraničných vecí sa podpísalo
viac ako 1400 ľudí. Spolu sa zorganizovalo 7 verejných
akcií - s kampaňou sme boli na festivale Bažant Pohoda,
v rámci vzdelávania k ľudským právam sme organizovali
workshop pre 200 študentov a študentky prievidzského
gymnázia, infostánky a fotopetície sa ďalej organizovali
v Bratislave, Prievidzi a Banskej Bystrici.

V decembri sme sa už po šiestykrát zapojili do Maratónu
písania listov. Spolu sme zorganizovali 13 akcií a vyzbierali sme takmer 3000 listov. Listy za vyšetrenie prípadov bieloruského aktivistu Alesa Bialatského; čínskeho
právnika Gao Zhishenga; zavraždenú študentku z Guatemaly Maríu Isabel Franco alebo obyvateľov komunity
Bodo z delty rieky Niger sa podpisovali v Bratislave, Prievidzi, Krupine, Kysuckom Novom meste, Dolnom Kubíne
a v Banskej Bystrici. Okrem týchto prípadov sa písaniu
urgetných apelov venovali aj dobrovoľníci a dobrovoľníčky z Univerzitnej skupiny v Banskej Bystrici.

Finančná správa

2012 vo faktoch: 4 aktivistické skupiny, workshopy vzdelávania k ľudským právam na školách a mimo lavíc formou besied, prednášok a
„Živých knižníc“

Ďalšie aktivity
Univerzitná skupina v Banskej Bystrici sa téme práv a ochrany
LGBTI intenzívne venovala počas celého roka. V marci sa
skupina zúčastnila diskusie o homofóbnych útokoch a rastúcom násilí voči LGBTI osobám u nás a vo svete. Po diskusii
nasledovalo premietanie filmu “Kamerunský coming out.”
V apríli skupina pokračovala organizovaním diskusie na túto
tému so študentmi a študentkami stredných škôl v Banskej
Bystrici. V júni zorganizovala skupina štyri workshopy zamerané na tému diskriminácie LGBTI osôb pre študentov a študentky Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

NÁKLADY

(v EUR)
64901

Amnesty International je členská organizácia financovaná
prevažne z príspevkov individuálnych darcov (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.

1) Výdavky na projekty

Keďže sa Amnesty International pri svojej činnosti riadi
princípmi transparentnosti a efektívnosti, vykonáva každoročne kontrolu zaobchádzania s financiami prostredníctvom nezávislého auditu. Audit účtovej závierky Amnesty
International Slovensko zrealizovala 15. mája 2013 audítorská spoločnosť D.P.F., spol. s r.o., ktorá zhodnotila,
že účtovná závierka k 31. decembru 2012 poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz
finančnej situácie občianskeho združenia.

Výsledok hospodárenia za rok 2012

VÝNOSY

102665

1) Príspevky od iných organizácií
z toho: prijaté granty z Amnesty International

100099
1740

3) Čistý výnos z projektu Row4Rights 2011

10214

4) Ostatné výnosy z fundraisingu a úroky
Výnosy spolu
9%

409
115028

0,3%

27663

3) Služby a vybavenie kancelárie

5552

4) Vnútorná demokracia

98381
16647

Náklady spolu
Prevod zisku do roku 2013

0

5,6%

28%

Náklady na projekty 66%
Náklady na fundraising 0,3%
Služby a vybavenie kancelárie 28%
Vnútorná demokracia 5,6%

0,3%

66%

POROVNANIE ROKOV (v EUR)
Výnosy spolu
z toho: prijaté granty z AI
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia

5,6%

265

2) Náklady na fundraising

(v EUR)

2) Prijaté členské príspevky

Aktivisti a aktivistky v akcii

V máji sme v spolupráci s LGBTI partnerskými organizáciami v Lotyšsku a Litve (Mozaika a Gay league) zorganizovali bezpečnostný tréning pre členov a členky organizačného
tímu Dúhového Pride. Cieľom tréningu bola výmena skúsenosti a tvorba bezpečnostného plánu pre zvýšenie ochrany
tých, ktorí sa zúčastnia pochodu. Výstupom stretnutia bolo
aj vytvorenie spoločného monitorovacieho tímu, ktorý zabezpečil monitoring pred a počas samotného pochodu.
V júni sa konal tretí ročník pochodu za práva LGBTI ľudí
Dúhový Pride 2012, ktorého sme sa s početnou medzinárodnou delegáciou zúčastnili aj my. Členom bezpečnostného tímu bol Kaspar Zalitis, lotyšský ľudskoprávny
aktivista, zakladateľ LGBT organizácie Mozaika a člen
organizačného tímu Baltic Pride. Pochodu sa zúčastnilo
viac ako 1000 ľudí. Komunikácia a spolupráca s políciou bola podľa organizátorov dobrá, čo sa prejavilo aj
na bezpečnosti účastníkov a účastníčok pochodu. V súvislosti s pochodom sme vydali tlačovú správu a online petíciu adresovanú ministrovi vnútra s výzvou, aby zabezpečil
právo na zhromažďovanie a slobodu prejavu.
V júni sa v centre lotyšskej Rigy konal Baltic Pride, kde
slovenská Amnesty International mala svoje zastúpenie
v podobe dvoch členiek a aktivistiek lokálnych skupín.
V auguste vznikla špecializovaná aktivistická skupina
venujúca sa téme ochrany a práv LGBTI ľudí. Jej koordinátorka je zároveň členkou Správnej Rady. Členky skupiny
aktívne zastupujú hnutie pri komunikácii s inými LGBTI
organizáciami.
V októbri vznikol Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Ide o stály
odborný orgán Rady vlády pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť.
V decembri bol vytvorený špecializovaný manuál vzdelávania k ľudským právam zameraný na práva LGBTI osôb,
ktorý je určený pre lektorov a lektorky vzdelávania.

Univerzitná skupina zložená zo študentov a študentiek
rôznych fakúlt a odborov v Banskej Bystrici má všestranné
vedomosti o ľudských právach a témach Amnesty International. Skupina sa od svojho vzniku (2010) systematicky profesionalizuje a navonok voči verejnosti propaguje. Patrí tak medzi stabilné skupiny občianskej spoločnosti v regióne. Skupiny organizovali aj vzdelávanie k ľudským právam, ktoré prebiehalo v školských laviciach ako
aj mimo nich organizovaním interaktívnych „Živých knižníc“ a besied. Dva veľké workshopy sa odohrali na prievidzskom gymnáziu, v júni ku kampani Zbrane pod kontrolou a na Deň ľudských práv 10. cdecembra. Absolvovalo
ich viac než 300 študentov.

Rok 2012 vo faktoch: 8 adoptovaných prípadov
väzňov svedomia, vyzbieraných viac než 3000
podpisov, úspešný 6. ročník Maratónu písania
listov
Ales Bialatski, Liou Siao-po, Pussy Riot či Maria Isabel
Franco to len zopár mien väzňov a väzenkýň svedomia ktorým sme sa venovali. Vo februári Univerzitná skupina v Banskej Bystrici začala so sériou pravidelných premietaní filmov v spriatelenej čajovni v Banskej Bystrici. Premietanie
filmov bolo sprevádzané podpisovaním petícii a urgentných
apelov. V marci sme organizovali prednášku na púchovskom gymnáziu, ktorá bola spojená s premietaním filmu
o voľbách v Bielorusku a petičnou akciou za oslobodenie
bieloruského aktivistu Alesa Bialatského. V Banskej Bystrici
sa v marci organizovalo čítanie básni väzneného čínskeho
disidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Liou Siao-po.

Úspechy

týka aktívnosti a zapájania sa do kampaní o prvenstvo sa
delia lokálna skupina v Prievidzi a Univerzitná skupina
v Banskej Bystrici. Prievidzská skupina funguje na Gymnáziu V.B Nedožerského a má výbornú podporu vedenia
školy a pedagogického zboru. Organizuje akcie na škole,
v meste a iných stredných a základných školách.

Individuálne prípady

V júli sa pozornosť sveta začala sústrediť na prípad členiek ruskej punkovej kapely Pussy Riot. Zorganizovali
sme online petičnú akciu a za ich oslobodenie sme apelovali aj na koncerte podporovateľa Amnesty International Bryana Adamsa v Bratislave. V októbri sme sa začali
venovať prípadu dvadsaťpäťročného študenta medicíny
z Bulharska Mihaila Stojanova, ktorý bol zabitý, pretože
jeho vrahovia si mysleli že je gay.

Aktivity

Úspechy
Ako výsledok aktívneho boja rodičov v spolupráci
s Amnesty International bolo v školskom roku 2012/13
niekoľko detí preradených do zmiešaných tried. Výlučne
rómske triedy ale v škole naďalej existujú. V októbri Krajský súd v Prešove potvrdil verdikt súdu prvého stupňa z
decembra 2011 a právoplatne rozhodol, že základná škola
v Šarišských Michaľanoch vzdelávaním rómskych detí v
oddelených segregovaných triedach porušila zásadu rovného zaobchádzania a dopustila sa diskriminácie róm-

Rok 2012 vo faktoch: Úspešný ročník Dúhového
Pride a Baltic Pride, nová aktivistická LGBTI skupina, vznik vládneho Výboru pre práva LGBTI osôb.

2011

2012

2013*

153184 115028 124649
97486 102665 102599
159525 98381 101365
-6341
16647 23284
odhad*

V Roku 2012 boli aktívne 4 aktivistické skupiny zastúpené v troch krajoch Slovenska (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prievidza/. Dve z nich sú skupiny pôsobiace na stredných a vysokých školách. Oproti roku 2011
sme zaznamenali pokles spôsobený zánikom mnohočlennej skupiny v Bratislave, a odchodom koordinátorov skupín v Turanoch a v Liptovskom Mikuláši. Počas roka pribudla špecializovaná LGBTI skupina v Bratislave. Čo sa

Príspevky od iných organizácií 89%
Prijaté členské príspevky 1,5%
Čistý výnos z projektu R4R 8,8%
Ostatné výnosy z fundraisingu a úroky 0,3%

89%

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť činnosť
Amnesty International Slovensko finančným príspevkom,
investovaním svojho voľného času a schopností.
Vaša podpora nám umožňuje aj naďalej pokračovať v práci
v prospech ľudských práv.
Je Vám blízka téma ľudských práv? Staňte sa našim členom/
kou a podporujte naše akcie na www.amnesty.sk/pridajtesa.

