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Milé členky, milí členové,
vážení podporovatelé a přátelé,
vítám vás opět po roce u čtení výroční zprávy české sekce Amnesty International.
Možná jste zvyklí dostávat ji do rukou v pozdním létě, berete si ji k vodě a teď se
divíte, co tak brzy. Letos jsme se totiž rozhodli si pospíšit a shrnout vám loňský rok
co nejdříve po jeho skončení, abychom byli co nejaktuálnější.
Díky tomu máme ještě v živé paměti všechny highlighty 2012. Rád bych tu připomněl
aspoň pár z nich. Výsledkem práce celého hnutí včetně nás na kampani Shell: Ropa
za každou cenu bylo, že se soudy konečně rozhýbaly a věci se ubírají dobrým směrem.
Radost nám dělaly i zprávy z Kamerunu, když jednoho ze tří vězňů naší kampaně
za nespravedlivě vězněné 3 minuty stačí, studenta Mbedeho, vězněného za homosexualitu, podmínečně propustili, i když ne na dlouho. Nevzdali jsme to a na jeho
případu stále pracujeme. Stejně tak jako na případu diskriminace romských dětí
v českém školství. Výzkumná zpráva Amnesty zaujala veřejnost, novináře i státní
správu a věci se i v tomto případě daly do pohybu. Nyní pečlivě sledujeme, jak
Ministerstvo školství implementuje svůj akční plán opatření.
Domníváme se, že klíčovou roli v budoucím dodržování lidských práv bude hrát česká mládež. Proto věnujeme velké úsilí oblasti vzdělání k lidským právům, kde jsme
letos vyškolili přes 2000 žáků a 100 učitelů v rámci tříletého evropského projektu.

DĚNÍ V ČESKÉ AMNESTY V ROCE 2012

Mark Martin
Ředitel Amnesty International ČR

AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je mezinárodním dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv,
a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se
obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Amnesty
mění svět. A to jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa.
Hlavní cíle Amnesty International:
 propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny
 zrušení trestu smrti a zastavení mučení
 ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
 odstranění diskriminace a boj proti chudobě
 zajištění práv uprchlíků a migrantů
Úspěchy:
 zrušení trestu smrti ve více než 50 státech
 iniciování a podpora množství úmluv a opatření chránících lidská práva
 vliv a hlas, který je slyšet
Ocenění
V roce 1977 obdržela Amnesty International Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má poradní
status při OSN a Radě Evropy.

Česká Amnesty koncem loňského roku rozjela aktivity na poli digitálního, respektive online fundraisingu. Nové technologie a nová média zažívají velký boom a ani
Amnesty nechce zaostávat za současnými trendy. Pro své sympatizanty AI ČR připravila projekt www.zalidskaprava.cz, kde lidé můžou přímo podpořit konkrétní
aktivity a kampaně Amnesty zakoupením dárcovských certifikátů, uměleckých děl
nebo účastí na benefičních akcích.

Kampaň Shell: Ropa za každou cenu / www.zakazdoucenu.cz

Víte, že…
…Amnesty International má v současné době přes 3 miliony členů a sympatizantů
ve více než 150 zemích světa?

Celosvětová kampaň AI si vzala za cíl přimět společnost Shell, aby přijala zodpovědnost za dlouhotrvající porušování lidských práv ve formě ropných úniků a následné devastace krajiny v oblasti Bodo v Nigérii. Česká Amnesty se připojila netradičními akcemi – cyklojízdou k benzince Shell nebo prodejem virtuálních ropných
růží v čase kolem svátku zamilovaných. Skoro 8 stovek koupených kytek - symbolů
devastace přírody i lidského živobytí v Bodu - proměnila Amnesty v papírové a společně s dvěma a půl tisíci podpisy pod peticí předala zastoupení společnosti Shell
v ČR. Celkem bylo po světě sebráno 310 tisíc podpisů.

…aktuální informace z mezinárodního hnutí a světového dění, videa a zprávy naleznete na stránkách www.amnesty.org?
…Amnesty dokáže opravdu měnit lidské osudy? Je největší lidskoprávní organizací
světa a díky tomu je její práce účinná. Každý případ, o který se zasazuje, podpoří
stovky tisíc lidí po celém světě. Díky tomu je zhruba 1/3 nespravedlivě vězněných
propuštěna na svobodu a dalším se alespoň zlepší podmínky.

Vzdělávání k lidským právům v roce 2012
Amnesty považuje lidskoprávní vzdělávání za základní předpoklad pro vytváření
společnosti založené na hodnotách lidských práv.

Kampaň spojená s medializací problému přispěla k tomu, že koncem roku 2012
Soudní dvůr Hospodářského společenství západoafrických států nařídil nigerijské
vládě sankcionovat ropné společnosti za znečištění v zemi a zároveň u nizozemského soudu uspěl jeden z farmářů žalující společnost Shell za zničení živobytí.

…Amnesty přispěla i k propuštění Václava Havla? Ani autoritářské režimy nemůžou ignorovat desítky tisíc dopisů. 40 tisíc dopisů ročně za Havla nebo Jirouse
nekončilo v koši, STB o nich vedla pečlivé záznamy. A podobně jsou na tom i jiné
státy.

V roce 2012 uspořádal tým AI ČR přes 80 workshopů na středních a základních
školách a zapojil tak více než 2 400 studentů a studentek. Programy na školách se
věnovaly nejrůznějším tématům, mimo jiné trestu smrti, svobodě projevu, problematice uprchlictví, vězňům svědomí, právu na vzdělání, stíhání válečných zločinců, právům žen a dalším.

Kampaň 3 minuty stačí / www.3minutystaci.cz
„Vím, že nebýt této solidarity, byl jsem ve vězení daleko déle. Kampaně
Amnesty International mají svůj efekt a jednotlivec zmůže dost. Je to
na každém z nás.“

Pokračovalo vydávání časopisu exisTENSE, který mladým lidem přiblížil témata
práv žen a násilí na ženách, práv příslušníků etnických, sexuálních či náboženských menšin nebo práv dětí. Časopis byl distribuován na desítky českých škol
a všechna čísla jsou ke stažení na webu www.lidskaprava.cz.

V létě 2012 rozjela česká Amnesty druhý ročník kampaně za propuštění nespravedlivě vězněných. Tentokrát se jednalo o íránskou studentku Beháre Hedájatovou,
odsouzenou na 9,5 roku za její aktivity na podporu práv žen v Íránu, studenta
Jean-Claude R. Mbedeho z Kamerunu, odsouzeného na 3 roky za homosexualitu
a tibetského filmaře Dhondupa Wangčchena, odsouzeného na 6 let za natočení
kritického dokumentu.

Vše završil v roce 2012 veleúspěšný Maraton psaní dopisů, kdy z Česka odešlo
na podporu dvanácti vězňů svědomí a utlačovaných lidí rekordních 5 tisíc dopisů.
Tyto a další úspěchy, kterých jsme dosáhli, byly rozhodně díky vám, vašim aktivistickým a finančním příspěvkům. Společně jsme jednali, kampaňovali, pořádali
happeningy, lobbovali u státu a brali se za lidská práva všech. Díky vám je náš hlas
slyšet. Tak ať spolu úspěšně křičíme na porušovatele lidských práv i v roce 2013.

Úspěšný rozjezd digitálního fundraisingu

Amnesty International v České republice
Sekce Amnesty International (AI) existuje v ČR od roku 1991. Od svého vzniku se
zapojuje do mezinárodních aktivit a rozvíjí svou práci také v domácím prostředí.
V loňském roce se česká sekce Amnesty International věnovala zejména tématům
lidských práv v souvislosti s byznysem, otázce diskriminace Romů v Česku a kampaňovala také za konkrétní nespravedlivě vězněné. Dobrovolníci a aktivisté spolu
se zaměstnanci pravidelně přednášeli o lidských právech učitelům, žákům i studentům, informovali veřejnost o možnostech zapojení a monitorovali stav lidských
práv. Pořádali také veřejné akce, protože Amnesty stojí na podpoře a aktivitě lidí,
kterým není lhostejné bezpráví.

Petice za jejich propuštění mohli lidé podepisovat na mnoha místech včetně letních festivalů nebo koncertu Red Hot Chilli Peppers, zapojila se i řada škol v rámci
akce Dopisy v ulicích. Za rok 2012 kampaň podpořilo 14 tisíc signatářů. I díky jejich
tlaku se podařilo dosáhnout dočasného propuštění Kamerunce Mbedeho a po jeho
opětovném uvěznění případ rozvířit tak, že se dostal do agendy jednání prezidenta
Kamerunu na řadě jeho zahraničních cest.

Vedle pražské centrály fungovalo pod hlavičkou Amnesty v roce 2012 i 12 místních
skupin. Jejich počet stále roste, stejně tak jako počet členů a členek – jejich počet
se blíží čtyřem tisícům.

V rámci výročí pěti let od uplynutí rozsudku Evropského soudu pro lidská práva
ve věci D. H. a ostatní versus Česká republika vydala Amnesty společně s Evropským centrem pro práva Romů výzkumnou zprávu, ve které bylo poukázáno
na řadu přetrvávajících problémů spojených s nadměrným umisťováním romských
žáků do praktických škol.

Rok 2012 byl také zaměřen na práci s pedagogy, které Amnesty chápe jako klíčové
hráče v účinném a dlouhodobém začleňování lidských práv do výuky. Zorganizovala
pro ně 9 intenzivních interaktivních seminářů, ve kterých se měli možnost seznámit s principy a metodami lidskoprávní výuky.

Advokační činnost v loňském roce
I v roce 2012 předkládala AI ČR informace o stavu lidských práv nejen veřejnosti, ale
také soudům nebo politickým představitelům. Usilovala tak o to, aby instituce při svých
rozhodnutích zohledňovaly lidská práva. Doporučení a výzkumné materiály se týkaly
například náboženské svobody v Číně nebo Íránu, výstavby izraelských osad na palestinských územích, situace palestinských vězňů v Izraeli, násilí v Sýrii nebo podmínek
ve věznicích a stavu justice v Dagestánu, Uzbekistánu, Gruzii či Bulharsku.

Kampaň proti diskriminaci Romů / www.zmenimeto.cz

Amnesty International Česká republika je transparentní demokratická organizace
řízená dobrovolníky zvolenými do Koordinačního výboru a Kontrolní a revizní komise. Nejvyšším rozhodovacím orgánem je Valná hromada, složená ze členů a členek
AI ČR. Těm vděčí Amnesty International i za finanční podporu – nepřijímá prostředky od vlád a uplatňuje přísná pravidla na přijímání darů.

Nejen v souvislosti s probíhajícími ozbrojenými konflikty se AI ČR v roce 2012 věnovala tématu uprchlíků a migrantů. Celoevropskou kampaní SOS Europe upozornila
AI přímo z italského ostrova Lampedusa na skutečnost, že kontrola evropských
hranic se stala důležitější než záchrana lidských životů. Jen v roce 2011 zemřelo při
cestě přes moře 1 500 lidí. V reakci na dohodu mezi Itálií a Libyí o kontrole hranic
AI celosvětově protestovala proti tomuto kroku a apelovala na Evropský parlament,
aby více uplatňoval svou kontrolní funkci a zjišťoval, co se na hranicích děje. Ten
v listopadu 2012 přijal rezoluci o situaci migrantů v Libyi, která plně přijala požadavky, které AI v rámci kampaně vznesla.

V rámci kampaně za zrušení diskriminace romských dětí v přístupu ke vzdělání
uspořádala AI ČR happening před budovou ministerstva školství s názvem Čas
běží: Otevřete knihy všem dětem! Velkou pyramidu z knih svázaných řetězem společně symbolicky odemkli zástupci Amnesty, rodičů romských dětí i ministerstva.
To krátce poté představilo nový plán na řešení problémů a s Amnesty International
spolupracuje a problematiku konzultuje.

Více informací o české sekci Amnesty naleznete na www.amnesty.cz, webu, který
prošel v roce 2012 velkou restrukturalizací tak, aby byl přehlednější a lépe sloužil
všem uživatelům.

Mezinárodní úspěchy

Kampaň Zbraně pod kontrolou! / zbrane.amnesty.cz
Podporujete boj Amnesty International za kontrolovaný obchod zbraní?
Zajímají vás lidskoprávní výzvy v Libyi, Dárfúru nebo Saúdské Arábii?
A nebo vás pálí situace v Česku? Staňte se členem a podpořte naše akce
na www.amnesty.cz/podporuj.

I česká Amnesty jako součást mezinárodního hnutí informovala a radovala se z lidskoprávních úspěchů po celém světě. Po celý rok 2012 se objevovaly dobré zprávy,
například o osvobození kubánského disidenta Ándrese Álvaréze, syrského právníka
Abdullah al-Khalila nebo íránské aktivistky Ronak Safazadeh. Za úspěch roku by
se dalo označit odsouzení Thomase Lubangy Dyila u Mezinárodního trestního soudu
v jeho historicky prvním rozsudku. Někdejší velitel konžských milic si odpyká 14 let
za verbování dětských vojáků.

Navzdory neúspěšnému letnímu jednání v OSN o regulaci celosvětového obchodu se
zbraněmi a posunu rozhodnutí na rok 2013, AI ČR nepřestala o problematice obchodů se zbraněmi informovat a kontinuálně sbírala podpisy pod petici za silnou Smlouvu o obchodu se zbraněmi. Amnesty lobbisté pražské kanceláře pracovali s lokálním
tématem vývozu zbraní a jednali s českým ministerstvem obchodu a zahraničí.

Poslat můžete také příspěvek na účet 50 11 017070/100
nebo DMS AMNESTY na číslo 87 777.
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NÁKLADY 2012 (v tis. Kč)

FINANČNÍ ZPRÁVA

KALENDÁŘ AKCÍ ČESKÉ AMNESTY 2012

1/ Fundraising

2 415

2/ Lidskoprávní práce (včetně osobních nákladů)

3 230

2.1/ Kampaň za nespravedlivě vězněné

405

2.2/ Vzdělávání k lidským právům

Slavnostně a benefičně jsme pojedli v rámci akce Svíčková s Amnesty v restauraci Terasa U zlaté studně. Návštěvníci Grand Restaurant Festivalu přispěli prostřednictvím skvělého menu na kampaň 3 minuty stačí.

Únor
Je libo květinu k Valentýnu? Nabídli jsme speciální ropné růže z Nigérie, které
upozornily na devastaci území po ropných únicích z potrubí společnosti Shell.

Březen
Zoufalou situaci Tibeťanů jsme připomněli nejen čínským úřadům v rámci happeningu Tibet hoří!, kde se sešlo více než 400 lidí, aby podpořili naši snahu za dodržování lidských práv v Tibetu.

Duben
Kampaň Shell: Ropa za každou cenu vyvrcholila nájezdem aktivistů na kolech
před sídlo Shellu a na benzínové pumpy. Díky akci olomoucké skupiny Amnesty
dokonce jedna z benzinek na den přerušila provoz.

Květen
Brněnská skupina zorganizovala k příležitosti Mezinárodního dne rodiny festival
RODINA? ZAMÍTNUTO! Hlavním hostem byla dcera čínské vězeňkyně svědomí
Čchen Čen-pching. Právě případu její maminky, která je v Číně vězněna za praktikování duchovního cvičení Falun Gong, se skupina dlouhodobě věnuje.

Červen
Studentská akce Dopisy v ulicích odstartovala další ročník kampaně 3 minuty stačí za propuštění třech nespravedlivě vězněných. Osmisměrky, křížovky a sudoku
upozorňující na možnost rychlé pomoci potřebným jste mohli vidět jako inzeráty
v mnoha médiích i v pražské MHD.

Červenec
Aktivisté Amnesty International včetně dvou zástupkyň české sekce vyzývali z ostrova Lampedusa italskou vládu k řešení problému uprchlíků, kteří často zahynou
ve vodách Středozemního moře nebo jsou bez milosti posláni do libyjských běženeckých táborů a vystaveni mučení.
Začala sezóna festivalů a tím i štace Amnesty stánku. Colours of Ostrava, Benátská noc, Trutnov Open Air a další. Tam všude jsme sháněli podporu pro trojici
vězňů. A nejen pro ně.

Srpen
S radostí jsme se znovu zapojili do Prague Pride – průvodu barev, úsměvů a hlavně tolerance (nejen) vůči lidem s menšinovou sexuální orientací.

Září
Před ruskou ambasádou jsme na shromáždění Nás neumlčíte! odsoudili nejen
proces s Pussy Riot, ale všeobecné nerespektování svobody projevu v Rusku.
Zástupci lobbistického týmu Amnesty se zúčastnili jednání Podvýboru pro kontrolu
akvizic Ministerstva obrany a obchodu s vojenským materiálem v souvislosti se
sporným prodejem vojenského kanónu do Jemenu.

VÝNOSY 2012 (v tis. Kč)
a/ Příspěvky členů a podporovatelů

4 435

b/ Příspěvek od mezinárodního sekretariátu

1 659

c/ Dary

104

d/ Ostatní

3

e/ Příspěvek od ostatních sekcí v rámci AI

0

f/ Tržby za prodané zboží, služby

193

g/ Ostatní příjmy z fundraisingu

0

2.3/ Byznys a lidská práva

327

2.4/ Diskriminace

267

2.5/ Čína

0

2.6/ EU

0

2.7/ Kampaň ostatní (krizová intervence)

371

2.8/ Lobbing (diskriminace Romů, ČR v OSN,
obchod se zbraněmi, migrace)

267

3/ Provoz kanceláře

h/ Granty

1 710

5/ Finanční poplatky

Výnosy celkem

8 104

Náklady celkem

Říjen
Do Prahy přijel Dick Cheney, bývalý viceprezident USA za vlády George Bushe ml.
Amnesty upozornila na své dlouhodobé požadavky vůči Cheneymu – aby se zodpovídal za své činy v rámci boje proti terorismu v Guantánamu. Tam byli mnohdy
svévolně zadržováni a mučeni vězni.

1 983

4/ Vnitřní demokracie

191
404
8 223

a/ 55 %

1/ 29 %

2.1/ 13 %

b/ 20 %

2/ 39 %

2.2/ 49 %

c/ 1 %

3/ 24 %

2.3/ 10 %

d/ 1 %

4/ 3 %

2.4/ 8 %

e/ 0 %

5/ 5 %

2.5/ 0 %

f/ 2 %

2.6/ 0 %

g/ 0 %

2.7/ 12 %

h/ 21 %

2.8/ 8 %

Listopad
Pět let po vynesení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který konstatoval
segregaci na českých školách, se zástupce Ministerstva školství na happeningu
Amnesty International zavázal k řešení situace.
Kampaň o přístupu ke vzdělání našla díky Pražské univerzitní skupině Amnesty International početné publikum z řad budoucích pedagogů a novinářů. V prostorách
Karlovy univerzity proběhla v rámci akce Romský týden na univerzitách kromě
dvou besed i výstava, filmová projekce a koncert.
Vyprodaný Světozor sledoval jedinečnou fúzi členů Divadla Sklep a skupiny Monty
Python na benefičním promítání The Secret Policeman´s Ball, benefiční akci pro
Amnesty International.

SROVNÁNÍ (v tis. Kč)

2011

2012

výhled 2013

10 000

Výnosy

7 596

8 104

9 459

Náklady

7 318

8 223

9 415

8 000

278

-119

44

6 000

Počet podporovatelů

3 857

4 202

4 502

Míra soběstačnosti

74%

82%

87%

Výsledek hospodaření

v tis. K č

Leden

1 593

88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%

4 000
2 000
0

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

-119

Změna peněžních zůstatků

-571

2011
Výnosy

2012
Náklady

výhled 2013
Počet podporovatelů

Prosinec
Neuvěřitelných 5000 dopisů ve prospěch vězněných či pronásledovaných lidí jsme
v Česku napsali v rámci Maratonu psaní dopisů. Dopisové akce se konaly zejména
díky dobrovolníkům na 50 místech ve 23 městech.
Den lidských práv si česká Amnesty připomněla velkou venkovní výstavou
na piazzetě Národního divadla o historii a práci Amnesty International. Vernisáž
svým koncertem okořenila Lenka Dusilová.

DÁRCI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI
ADGency • Apollo Multimedia • BDO • Dopravní podnik hl. m. Prahy • DOX • Grafokon • H1.cz • Hotel Luník • Hub Praha • JSFOTO • Komerční banka
• Laurelin • Liga Servis • Office Depot • Prodimo • Rádio Česko • Respekt • Sdružení • Tereza • Světozor • TBWA Praha • Telefonica O2 • Tutor •
Vizeum Czech Republic • WebPres
Adéla Turková, Jana Baladová – grafici
Martin Roubíček, Zdeněk Chaloupka – fotografové
Ivana Brejchová, Anna Dolejská, Iva Svobodová – právní poradenství

Děkujeme.

Obrovský dík patří všem dobrovolným spolupracovníkům Amnesty International ČR. Vážíme si vaší práce, bez vás by to nešlo.
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