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Milí priatelia, milé priateľky,
hovorí sa, že nikdy nie
je tak zle, aby nemohlo
byť ešte horšie. Na túto
pomerne pesimistickú
predpoveď musím myslieť aj teraz, veď v roku
2019 vo svete naďalej
dochádzalo k porušovaniu ľudských práv, prejavom nenávisti a v mnohých častiach sveta
– podobne ako v predchádzajúcom období –
kontinuálne pokračovalo násilie.
Som si vedomý, že tieto riadky píšem vo chvíli, keď sú
zatvorené nielen vonkajšie hranice Európskej únie, ale situácia pripomína tzv. predschengenské obdobie, a teda
sú opätovne zavreté hranice štátov. V Európe tak máme
obmedzenú slobodu pohybu a ako ukazujú posledné dni,
v súvislosti s novou pandémiou dochádza aj k ďalšiemu
porušovaniu ľudských práv. Je náročné akokoľvek predikovať vývoj ďalších týždňov a aj dní, no aktuálna situácia
môže priniesť aj vážnejšie konzekvencie, a tak si právom
zaslúži našu výnimočnú ostražitosť. V súvislosti s tým však
považujem za dôležité nahliadnuť aj do minulosti a inšpirovať sa obdobnými krízami, ako aj dôsledne prehodnotiť
našu prácu v uplynulom období.

Napriek môjmu pesimistickému úvodu si myslím,
že je dobré uvedomiť si silu aktivizmu a našej práce. Práve minulý rok ukázal, že mnohí ľudia – bez
ohľadu na vek alebo rod – v sebe majú silu meniť
veci k lepšiemu, napríklad aj tým, že sa pravidelne
v piatky stretávajú a protestom požadujú systémové
zmeny. Či už ide o klímu, alebo o ľudské práva, pevne verím, že volanie po pozitívnych zmenách bude
úspešné. Amnesty International Slovensko na tom
pracuje aj v roku 2020.

NA SLOVENSKU JE NÁS VIAC

Preto vedieme kampane, organizujeme verejné akcie,
zastávame sa obetí bezprávia a usilujeme sa o dosiahnutie systémových zmien na úrovni štátov i medzinárodného spoločenstva. Naše úsilie neskončí, kým nebude
prepustený posledný väzeň alebo väzenkyňa svedomia
a kým nebude v plnej miere naplnená Všeobecná deklarácia ľudských práv.

Amnesty International Slovensko mala ku koncu roku
2019 viac ako 500 členov a členiek. V priebehu roku nás
podporilo viac ako 11 000 ľudí. Podporujú nás energiou
a časom, ktoré vkladajú do aktivizmu, dobrovoľníckej
výpomoci, alebo finančne.

Ľudia v Amnesty International Slovensko
Správna rada: Martin Posch, Zuzana Szabóová, Sawkat
Choudhury, Marta Šimečková, Peter Školník
Kontrolný výbor: Michal Davala, Jiří Bejček, Milena Suchá
Kancelária: Kristína Országhová, Tatiana Reháková, Natália
Šmídová, Martin Sýkora, Peter Sit, Alexandra Demetrianová,
Elena Teplanová, Daniela Mužíková, Slavo Sochor, Róbert Furiel,
Tereza Pašková, Monika Budaiová, Tereza Ružbašanová, Lucia
Uhrinová, Barbora Borošková, Katarína Grácová, Rado Sloboda
AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International je 7-miliónové medzinárodné
hnutie ľudí, ktoré bojuje za dodržiavanie ľudských práv na
celom svete. Veríme v lepší svet, v ktorom sú ľudské práva
všetkých ľudí rešpektované a garantované.

Rok kampaní

Ak sa obzerám späť v čase, nemôžem vynechať to, čo sa
dialo v našej bezprostrednej blízkosti. Mnohé dôležité
zmeny sa počas minulého roka diali aj vo vnútri našej organizácie a našej slovenskej pobočky. Jednou z nich bola
aj zmena v rámci Správnej rady Amnesty International
Slovensko, kde som na predsedníckom poste vystriedal
Martu Šimečkovú. Práve jej chcem ešte raz úprimne poďakovať za roky, počas ktorých na tejto pozícii odvádzala
skvelú prácu. Viaceré personálne zmeny sa udiali aj v kancelárii, ktorá prijala nových zamestnancov a zamestnankyne, s mnohými nápadmi a nasadením pomôcť chrániť
ľudské práva na Slovensku, ale aj vo svete. Práve úprimné
odhodlanie je v súčasnosti viac než dôležité. Žijeme v náročných a neprehľadných časoch, a aby sme v nich ľudské
práva ubránili, nesmieme v našom úsilí poľaviť.

V roku 2019 sme viedli niekoľko úspešných kampaní,
v ktorých sme vyzbierali desaťtisíce podpisov na podporu ľudských práv.
Počas celého roka 2019 prebiehali súdne pojednávania s obžalovanými obeťami policajnej razie v Moldave
nad Bodvou. O prípade sme prostredníctvom kampane Paragrafom nespravodlivosť neprekryješ informovali
verejnosť na festivaloch, rôznych podujatiach aj v online priestore a zbierali podporu vo forme podpisov pod
výzvu adresovanú premiérovi. Zozbierali sme tiež stovky solidárnych odkazov pre ľudí z Moldavy nad Bodvou.
Spustili sme webstránku www.stojimeprivas.sk
Organizovali sme tiež verejné diskusie o razii, policajnom násilí, rasizme a segregácii Rómov a Rómok
na Slovensku. Ukázali sme tak spoločne mocným na
Slovensku, že policajné násilie nebudeme tolerovať
a že zastrašovanie obetí policajného násilia ich následným obvinením je hrubým porušením ľudských
práv. V kampani budeme pokračovať aj v roku 2020,
až kým nebudú obete policajného násilia zbavené
všetkých obvinení.
Rok 2019 bol pre Slovensko rokom predvolebných
kampaní. Občania a občianky Slovenska mali v uplynulom roku možnosť voliť v prezidentských a parla-

Martin Posch
predseda Správnej rady • Amnesty International Slovensko

javy politikov a političiek, legislatívne návrhy v rámci
snáh o obmedzovanie práv žien, ako aj útoky na LGBTIQ ľudí, ľudí na úteku a Rómov a Rómky.
Vo väčšine prípadov išlo o verbálne prejavy nenávisti,
no v prípade obmedzovania práv žien a dievčat došlo aj ku konkrétnym snahám o prijatie reštriktívnej
legislatívy. V roku 2019 bolo predložených 6 návrhov zákonov obmedzujúcich reprodukčné práva žien
a dievčat, ktoré by v prípade schválenia zasahovali
do telesnej autonómie, dôstojnosti a práva na prístup
k zdravotnej starostlivosti žien.
Amnesty International Slovensko podporovala činnosť
feministických organizácií v rámci kampane Nebudeme ticho!, upozorňovala na ľudskoprávne dôsledky
obmedzujúcej interrupčnej legislatívy a zorganizovala
urgentnú hromadnú akciu vo forme vyzývania slovenských poslancov a poslankýň prostredníctvom e-mailov. Ani jeden z reštriktívnych legislatívnych návrhov
predložených v roku 2019 nebol prijatý.
Kombinácia intenzívnych kampaní a sily hlasu svetovej verejnosti viedla v roku 2019 k viacerým významným ľudskoprávnym víťazstvám. V septembri bol po
rokoch nespravodlivého väznenia v Rusku prepustený
ukrajinský režisér Oleg Sencov. V decembri po prvýkrát navštívil Bratislavu.

Financujú nás bežní ľudia, naši členovia a členky,
podporovatelia a podporovateľky. Vďaka ich podpore
sme nezávislí od vlád, politických strán, náboženských
skupín a ideológií. Neprijímame finančnú podporu od
vlád a uplatňujeme prísne pravidlá pre prijímanie darov.
Táto nezávislosť nám umožňuje objektívne a nezávislé
získavanie údajov o porušovaní ľudských práv už viac
ako 50 rokov. Amnesty Slovensko založilo niekoľko aktivistiek a aktivistov v roku 1994 a okamžite sa zapojili
obrany ľudských práv vo svete aj na Slovensku.
Dnes sa na Slovensku venujeme monitorujeme stav
ľudských práv a informujeme o tom verejnosť, vzdelávaniu k ľudským právam, organizujme aktivistické akcie,
zapájame verejnosť a úrady do ochrany ľudských práv a
bojujeme za systémové zmeny v prospech ľudských práv
pre všetkých ľudí bez rozdielu.

mentných voľbách a vo voľbách do európskeho parlamentu. Až príliš často sme v rámci boja o priazeň
elektorátu boli svedkami zneužívania ľudskoprávnych
tém slovenskými politikmi a političkami, s účelom
získavania lacných politických bodov.

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

Kampaňový rok zasiahol aj našu prácu – v Amnesty
sme monitorovali a upozorňovali na nenávistné pre-

Po dlhoročnom tlaku zo strany organizácií, aktivistov
a aktivistiek za práva tzv. queer ľudí sa v máji Svetová
zdravotnícka organizácia rozhodla vyňať transrodovosť
z kategórie duševných porúch a porúch správania.
Amnesty viedla kampaň za oficiálnu depatologizáciu
osôb, ktoré sa identifikujú ako transrodové alebo rodovo variantné, od roku 2014.
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Rekordný Maratón a aktivistická šnúra
V roku 2019 sme sa snažili o hlbšie a zmysluplnejšie
prepojenie kampaňových aktivít so vzdelávaním a aktivizmom. Aktivistické skupinky, ktoré na partnerských
školách Amnesty vznikli v rámci vzdelávacieho projektu
Start the Change!, úspešne naplánovali a zorganizovali
celoškolské Maratóny písania listov a mnoho ďalších
dobrovoľníckych aktivít vo svojich mestách a komunitách.
Jednou z nich bola aj séria workshopov, umeleckých
intervencií vo verejných priestoroch, inštalácií a diskusií
v piatich slovenských mestách: v Bratislave, Banskej
Bystrici, Žiline, Liptovskom Mikuláši a Košiciach.
Amnesty Slovensko sa v spolupráci s umelcom Adamom
Englerom takýmto spôsobom rozhodla upozorniť verejnosť na situáciu ľudí na úteku a na hrubé porušovanie
ľudských práv, ku ktorému dochádza v Stredomorí.
V spolupráci s aktivistickými skupinkami sme vytvorili
umeleckú inštaláciu so zoznamom mien spolu s príčinami úmrtí viac ako 33 000 ľudí, ktorí zahynuli pri
snahe utiecť do Európy pred prenasledovaním či
vojnou. Spoločne so zapojenými študentami a študentkami sme okoloidúcich konfrontovali s dôsledkami
nezodpovedných politík Európskej únie a jej členských
štátov (vrátane Slovenska). Súčasťou akcie bolo aj zbie-

ranie podpory od verejnosti prostredníctvom otvoreného
listu pre Ministerstvo zahraničných vecí SR.

FINANČNÁ SPRÁVA

Aktivistické dni vždy zakončilo premietanie záznamu
z verejnej akcie nasledované diskusiami na tému európskych politík vo vzťahu k migrácii a ich dôsledkom.
Diskutovali sme s odborníkmi a odborníčkami na tému
migrácie a utečenectva: reportérom Andrejom Bánom,
vtedajšou riaditeľkou Ligy za ľudské práva Zuzanou
Števulovou, riaditeľom Slovenskej humanitnej rady
Petrom Devínskym a aktivistom Marekom Kapustom.

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 ľudským právam.

Aktivisti a aktivistky mali veľký podiel aj na rekordnom
výsledku tohtoročného Maratónu písania listov. Maratón
je už roky najväčšou slovenskou podpisovou akciou na
podporu nespravodlivo väznených a utláčaných ľudí
a komunít z celého sveta. V roku 2019 sme počas
Maratónu vyzbierali doteraz najvyšší počet podporných
listov a podpisov z celého Slovenska – až 26 330.
Do Maratónu sa zapojilo takmer 110 škôl, ale aj viacero
kultúrnych centier, jednotlivcov a jednotlivkýň. Rozbehli
sme tiež projekt Ambasádorstva Maratónu, do ktorého
sa zapojilo viac ako 10 mladých ľudí z celého Slovenska.
Každá či každý z nich zozbierali v priemere 500 podpisov
a listov na podporu prípadov z tohtoročného Maratónu.
Natália Šmídová, Daniela Mužíková, Elena Teplanová

Výdavky na projekty 72%

Keďže sa Amnesty International pri svojej činnosti riadi
princípmi transparentnosti a efektívnosti, vykonáva
každoročne kontrolu zaobchádzania s financiami
VÝNOSY
1) Príspevky od Amnesty International

89674

2) Prijaté členské príspevky a individuálne dary

30560

3) Príjmy z podielu zaplatenej dane

Kristína Országhová, Martin Sýkora

42%

4) Príjmy z grantov

Prijaté členské príspevky
a individuálne dary 14,3%
Príjmy z podielu
zaplatenej dane 1,1%

91713

5) Ostatné výnosy z fundraisingu a úroky
Výnosy spolu
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Príjmy z grantov 42,8%

214346
1,1%

Ostatné výnosy z fundraisingu
a úroky 0%
14,3%

12%

NÁKLADY

(v EUR)
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VÝNOSY
Príspevky od Amnesty
International 42%

42,8%

2397
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NÁKLADY

16%

2) Náklady na fundraising

35408

Výdavky na projekty 72%

3) Služby a vybavenie kancelárie

27296

Služby a vybavenie kancelárie 12%

221384

Výsledok hospodárenia za rok 2018

V roku 2019 sa do našich vzdelávacích aktivít zapojilo vyše
1100 ľudí po celom Slovensku. Amnesty Slovensko pokračovala v druhom ročníku projektu Start the Change! Ten
sa zameriava na strategické rozvojové ciele OSN, predovšetkým ich prepojenie s ľuďmi na úteku a migráciou. Na
projekte sa podieľa 15 rôznych organizácií z 12 európskych
krajín. Je financovaný Európskou komisiou. V tomto roku
sa metodiky vytvorené tímom ľudskoprávneho vzdelávania
AI SK a metódy neformálneho vzdelávania stali integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu na niekoľkých stredných školách po celom Slovensku. Začali sme tiež úzko
spolupracovať s projektom Školy za demokraciu (Centrum
komunitného organizovania), v rámci ktorého okrem organizovania workshopov usporadúvame aj Živé knižnice.
V septembri sa k vzdelávacím aktivitám AI SK po našom

Audítorská spoločnosť vydala Správu nezávislého
audítora k účtovnej závierke a Dodatok správy
nezávislého audítora k Výročnej správe, ktoré sú na
nahliadnutie v sídle Amnesty International Slovensko,
alebo na našom webe www.amnesty.sk.

(v EUR)

Náklady spolu

trojdňovom školení, na ktorom sa zúčastnilo okolo 20
učiteľov a učiteliek z rôznych regiónov Slovenska, pripojilo
niekoľko nových základných a stredných škôl. Na prelome
septembra a októbra sa tri študentky zo škôl z Liptovského
Mikuláša, Žiliny a Košíc spolu s našou kolegyňou Kristínou
Országhovou a ďalšími viac ako 600 študentami a študentkami z celého sveta zúčastnili vzdelávacieho programu na
Lampeduse, organizovaného iniciatívou Comitato 3 Ottobre.
Medzi jej zakladateľmi a zakladateľkami sú aj ľudia, ktorí
prežili cestu cez Stredozemné more do Európy. Práve pod
ich vedením si účastníčky a účastníci pripomenuli tragédie
a utrpenie, ktorému sú vystavení ľudia na úteku. Pripojili
sa aj k hromadnému pochodu naprieč Lampedusou, ktorý
sa už niekoľko rokov koná vždy 3. októbra – v deň výročia
utopenia viac ako 360 ľudí na úteku v Stredozemnom mori.

prostredníctvom nezávislého auditu.
Audit kancelárie
účtovej
Služby a vybavenie
12%
závierky Amnesty International Slovensko
zrealizovala
Náklady na fundraising 16%
v dňoch 5. – 7. februára 2020 audítorská spoločnosť
DPF, spol. s r. o.

0%

1) Výdavky na projekty

Vzdelávanie k ľudským právam
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Náklady na fundraising 16%
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POROVNANIE ROKOV
(v EUR)
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88000
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2018
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2019
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Výrok audítora
Audítorská spoločnosť DPF, spol. s r. o. so sídlom Černicová
6, 831 01 Bratislava, Licencia SKAU č. 140, vydala
nepodmienený výrok audítora o tom, že účtovná uzávierka
vo všetkých významných
súvislostiach poskytuje pravdivý
0%
a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia
VÝNOSY
42%
Amnesty International Slovensko
k 31. decembru
2019
a
výsledku
jeho
hospodárenia
za rok
končiaci sa
Príspevky
od Amnesty
42,8%
Internationalo42%
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
účtovníctve.
Prijaté členské príspevky
a individuálne dary 14,3%

Pridajte sa k Amnesty International Slovensko

nám umožňuje naďalej pokračovať Príjmy
v práci
z podielu v prospech
zaplatenej dane 1,1%
ľudských práv.

Príjmy z grantov 42,8%
Ďakujeme všetkým členkám a členom, aktivistom a aktiľudských
vistkám, stážistkám a stážistom, všetkým, ktorí sa rozhodli Pridajte sa k nám a bojujte s nami za dodržiavanie
Ostatné výnosy z fundraisingu
a úroky 0%
podporiť činnosť Amnesty International Slovensko práv. Urobiť tak môžete na https://amnesty.darujme.sk/68/
1,1%
na amnesty@amnesty.sk
finančne alebo dobrovoľníckou činnosťou. Vaša podpora alebo nám napíšte
14,3%

Ďakujeme, ide to len s Vami!
Chcem sa pridať – https://amnesty.darujme.sk/68/
Sme radi, že ste sa rozhodli podporiť Amnesty International a náš zápas za dodržiavanie ľudských práv vo svete. Váš dar bude použitý na výskum a vedenie kampaní
zameraných na zastavenie porušovania ľudských práv, a to v súlade s princípmi
zodpovednosti, efektivity a transparentnosti.

