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Projekt Ustavimo revščino! sofinancira Vlada Republike Slovenije. 
Mnenja in vsebina plakata ne predstavljajo uradnega mnenja Vlade RS.
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Drage članice in člani,  
podporniki in podpornice,
tokratno prilogo posvečamo letnemu poročilu za 2010. Zavoljo preglednosti 
in želje, da je čim bolj zanimivo, je napisano jedrnato in opremljeno z veliko 
fotografijami. Podrobnejše poročilo je za vse vas –spoštovane člane in 
podpornike, ki s svojimi prispevki napolnite kar 76 odstotkov naših letnih 
prihodkov – na voljo v pisarni in vam ga lahko posredujemo, obravnavano pa 
bo tudi na zboru članov 6. maja. Vnovič prijazna hvala za podporo, ki nam 
omogoča neodvisno in nepristransko delo.

Iskrena hvala tudi vsem, ki nam poklanjate svoj čas in/ali znanje. To ste 
prostovoljci, ki delujete skozi aktivizem, brezplačno prevajate, izvajate 
delavnice v šolah, oblikujete naše materiale in pripravljate gradiva… Brez 
vaše angažiranosti bi prenekateri Amnestyjev poziv oblastem (lahko) ostal 
mrtva črka na papirju. Hvala – z vami še močnejši stopamo v 50. leto našega 
delovanja, ko smo globalno 'močni' že 3,2 milijona članov in podpornikov.

Vabimo vas, da se skupaj trudimo še naprej! Metka Naglič, v.d. direktorice AIS

www.amnesty.si

Naslovnica izobraževalnega 
priročnika, ki je nastal v 
okviru projekta Ustavimo 
revščino. Avtorica grafične 
podobe Mia Sivec.
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Septembra 2010 je v New Yorku potekalo 
vrhunsko zasedanje o Milenijskih razvojnih ciljih. 
Ob tem je AI 'zagnala' veliko uro, ki je beležila 
smrtnost žensk zaradi nosečnosti in poroda 
(vsakih 90 sekund umre ena ženska). Na sliki 
prizor iz akcije na ulicah New Yorka; v sredini novi 
generalni sekretar  AI Salil Shetty, ki je z delom 
začel sredi leta. Foto: Amnesty International

maraton Pisanja aPelov loBistiČno Delo 
Poleg sprotnega obveščanja 
slovenskega zunanjega ministrstva o 
naših stališčih in pa rednih pozivov k 
ukrepanju glede aktualnih razmer velja 
za 2010 z vidika lobiranja izpostaviti 
majsko revizijsko konferenco statuta 
Mednarodnega kazenskega sodišča 
(MKS) ter septembrsko konferenco o 
Milenijskih razvojih ciljih. Glede obeh 
pomembnih področij je slovenska 
država zavzemala napredna stališča. 

Že drugič zapored smo ob dnevu 
človekovih pravic, 10. decembru, 
izpeljali maraton pisanja apelov, a 
smo se ga tokrat lotili še resneje in k 
sodelovanju povabili slovenske šole. Na 
našo pobudo je tako maraton potekal na 
okoli 20 šolah, prav na dan človekovih 
pravic pa so se akciji pridružili še naši 
prostovoljci, ki so maraton izpeljali 
v središču Ljubljane. Skupno je bilo 
zbranih okoli 3000 podpisov oz. apelov; 

to je bil naš prispevek k skupnemu 
izkupičku 636.139 podpisov, zbranih 
po vsem svetu. Z apeli smo se 
zavzemali za 10 primerov, in v kar 
štirih smo že kmalu zasledili pozitivne 
premike. Mehiške oblasti so denimo 
okrepile varnostne ukrepe za zaščito 
duhovnika Alejandra Solalinde Guerre 
in mu zagotovile telesna stražarja. Več 
informacij o maratonu najdete tu:  
www.amnesty.si/maraton2010

Ana, Danika in Manja, Amnestyjeve 
prostovoljke, so se z našo akcijo in z 
nasmehom udeležile festivala prostovoljstva.

ais na KratKo v BeseDaH
s pomočjo prostovoljk in prostovoljcev smo nadaljevali kampanjske 
aktivnosti (z velikim poudarkom na kampanjah Zahtevamo dostojanstvo 
in proti diskriminaciji v evropi). v to delo sodijo trije pomembni 'stebri': 
učenje človekovih pravic, aktivizem in lobiranje. v tem pregledu so  
najbolj izpostavljeni poudarki našega dela, ki so bili tudi najbolj vidni 
javnosti. Za podrobnejše informacije vas vabimo tudi, da obiščete tudi 
našo spletno stran www.amnesty.si.

ais v ŠtevilKaH KoneC leta 2010
9300 članov in članic, podpornikov in podpornic AIS

4 mreže prostovoljcev za tematska področja: Balkan, LGBT, Romi v Evropi, Sudan

Preko 100 izvedenih delavnic, s katerimi smo dosegli okoli 2700 mladih

Okoli 100 prostovoljk in prostovoljcev, ki redno sodelujejo z AIS in izvajajo ponujene 
aktivnosti.

221 SOS SMS aktivistov

1 SMS SOS akcija mesečno; 3 nujne akcije mesečno

Okoli 3000 prijateljev na facebooku

7 članov izvršnega odbora 

120 rekruterjev, ki je tekom leta na ulicah slovenskih mest pridobivalo naše 
podpornike

7 zaposlenih za redni delovni čas in 1 za polovični
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Že DrUGiČ 
na FestivalU 
DoKUmentarneGa 
Filma: naGrajen Film 
KRVNO SORODSTVO 

Plaketo za nagrajeni film na FDF 2010 sta skupaj podelila direktorica AIS Nataša Posel in 
prostovoljec AIS Filip Pongrac. Foto: Janez Kozamernik / AIS

o oDGovornosti PoDjetij: Delta reKe niGer in BHoPal

Naša ugledna gostja Alice Ukoko se je pridružila tudi naši fotopeticiji.

V okviru globalne kampanje Zahtevamo 
dostojanstvo smo se že od leta 2009 
posvečali tudi posledicam ravnanja 
podjetij na človekove pravice. 
Kampanjska aktivnost, ki smo jo 

izbrali, je bilo zbiranje fotopeticij 
za delto reke Niger. Ljudje so se s 
svojo fotografijo zavzeli za očiščenje 
te delte in razkritje informacij v zvezi 
z delovanjem naftnih podjetij. Do 

17. oktobra 2010 smo s pomočjo 
prostovoljcev zbrali 1000 fotografij, ki 
smo jih poslali nigerijskemu ministru 
za okolje. Zahtevali smo, naj v delti 
živeči skupnosti zagotovi celovit dostop 
do informacij o tem, kako naftne 
operacije vplivajo na njihove človekove 
pravice, ter zagotovi celovito čiščenje 
celotnega naftnega onesnaževanja v 
posvetovanju s prizadetimi skupnostmi. 
Zbiranje fotopeticij nadaljujemo, da se 
bodo posredovala tudi podjetju Shell v 
nadaljevanju kampanje v 2011. 

Na okrogli mizi ob robu Festivala 
dokumentarnega filma in na zboru 
članov pa smo izpostavili še primer ene 
najhujših industrijskih katastrof, ko je 
pred 26 leti v indijskem mestu Bhopal 
zaradi uhajanja strupenih plinov 
nemudoma umrlo 8000 ljudi, smrtni 
davek se je preteklega četrt stoletja 
dvignil na 25.000, okoli 125.000 
ljudi pa je prizadetih. To katastrofo je 
predstavljal izvršni sekretar organizacije 
The Bhopal Medical Appeal Peter 
Finnigan, o razmerah v delti reke 
Niger pa je govorila Alice Ukoko iz 
organizacije Women of Africa. 

Že drugo leto zapored smo marca 
sodelovali na Festivalu dokumentarnega 
filma v organizaciji Cankarjevega 
doma. Najboljši dokumentarni film na 
temo človekovih pravic je postal film 
Krvno sorodstvo izraelske režiserke 
Noe Ben Hagai. Tako se je odločila 
naša žirija: nekdanjih varuh človekovih 
pravic Matjaž Hanžek, izvršni sekretar 
organizacije The Bhopal Medical 
Appeal Peter Finnigan in programski 
direktor mednarodnega filmskega 
festivala WATCH DOCS. Human Rights 
in Film v Varšavi Konrad Wirkowski. 
Film po mnenju žirije obravnava 
pomembno tematiko (judovsko-arabski 
odnosi) s povezovanjem mednarodnih 
in družinskih delitev na izjemno oseben 
in stvaren način. 
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Prioritetna PoDroČja 
Dela na sloveniji

vprašanje azila 
Maja smo se s Slovensko filantropijo, 
Mirovnim inštitutom in PIC-om 
aktivneje naslovili tudi begunske 
teme, saj se je končeval postopek 
priprave predloga sprememb Zakona 
o mednarodni zaščiti. Četudi te teme 
zaradi zahtevnosti in kadrovske 
pomanjkljivosti v sekciji ne pokrivamo 
aktivno, smo s pomočjo drugih NVO 
uspeli zasnovati stališča civilne družbe 
do predloga sprememb. Pravni red naše 
države ostaja glede pravic beguncev 
neustrezen, celo diskriminatoren 
(koncept zaščite beguncev, kot ga 
določa Zakon o mednarodni zaščiti).

Pravice romov 
Septembra smo se razveselili 
pomembnega koraka naprej, ko se je 
začel projekt Ministrstva za šolstvo in 
šport za povečanje vključevanja romskih 
otrok v predšolsko vzgojo, v katerega 
pripravo smo bili aktivno vključeni. Gre 
za ključen korak naprej, ki omogoča delo 
izobraževalnih ustanov v romskih naseljih 
z v vrtce nevpisanimi otroki. Ključno je 
delo v skupnosti, kar naj bi sčasoma v 
skladu z zavezo vlade postal del rednega 
šolstva, za zdaj pa še ni obvezen in ga 
žal nekatere šole in vrtci odklanjajo.

Skozi vso leto smo bili v rednih stikih 
z romsko civilno družbo: s Forumom 
romskih svetnikov, z Zvezo romske 
skupnosti Slovenije Umbrella, drugimi 
romskimi predstavniki in društvi in z 
lokalnimi nevladnimi organizacijami. 
V okviru našega dela in pooblastil ter 
glede na izraženo željo smo jim nudili 
podporo in nasvete.

V Grosupljem so leta 2010 končno 
izvolili romskega svetnika (dvakrat, 
februarja in znova na rednih volitvah). 
Volitve je sicer morala izvesti Državna 
volilna komisija, saj je obakrat občinski 
svet zavrnil mandat izvoljenemu 
svetniku. Za izvolitev je bila tako 
potrebna pravna bitka na Upravnem 
sodišču RS. Tudi v zvezi s tem smo 
se potrudili nuditi konkretne nasvete 
romski skupnosti ter drugim akterjem 
civilne družbe. 

Na lokalni ravni, predvsem v Krškem, 
smo pomagali Forumu romskih 
svetnikov, lokalnemu romskemu 
svetniku in lokalnim nevladnim 
organizacijam organizirati več 
sestankov med CSD Krško, policijo, 
OŠ Leskovec pri Krškem, vrtcem ter 
občino. Na srečanjih smo naslavljali in 
iskali rešitve nekaterih najbolj perečih 
vprašanj, predvsem v šolstvu, saj otroci 
prepogosto ne obiskujejo šole, ukrepi pa 
ne učinkujejo. 

Aprila smo s Forumom romskih 
svetnikov pripravili posvet o politični 
participaciji Romov, kjer sta sodelovala 
tudi varuhinja Zdenka Čebašek 

Travnik in takratni minister za 
lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš. 
Minister je napovedal, da bodo oblasti 
pripravile spremembe zakonodaje 
glede zastopanosti Romov v procesih 
odločanja – še posebno glede Sveta 
romske skupnosti, ki trenutno ne 
predstavlja vseh Romov v državi. Žal 
je ta obljuba (podobno je podal tudi 
šolski minister Igor Lukšič) doslej ostala 
neuresničena.

Ob koncu šolskega leta smo se lotili 
tudi zbiranja podatkov o uspehu 
romskih učencev na izbranem vzorcu 
OŠ z Dolenjske in Prekmurja. Glede na 
prejete odgovore v Prekmurju skoraj 
vsi romski otroci uspešno končajo 
OŠ, na Dolenjskem pa jih približno 50 
odstotkov odpade že v prvem razredu, 
šole pa končajo le redki posamezniki. 
V OŠ Leskovec pri Krškem denimo 
kar 13 od 22 romskih prvošolčkov 
ni napredovalo v drugi razred zaradi 
neobiskovanja pouka. Za OŠ Bršljin smo 
dobili le „generične podatke“: od 76 
vseh prvošolčkov jih 12 ni napredovalo 
v drugi razred. Najverjetneje gre 
za romske učence (za šolsko leto 
2008/2009 smo dobili točne podatke: 
tedaj kar 14 od 25 romskih prvošolčkov 
ni napredovalo v drugi razred).

Z Mestno občino Murska Sobota, 
KS Pušča in lokalnim romskim 
svetnikom smo sodelovali pri odprtju 

večnamenskega prostora v romskem 
naselju Pušča, ki se ga je udeležil 
tudi Predsednik RS dr. Danilo Türk. 
Blaž Kovač (AIS) je ob tej priložnosti 
z romsko novinarko Eniso Brizani 
vodil diskusijo o vlogah žensk v 
izobraževanju. 

Celo leto je potekal tudi raziskovalni 
projekt – bivanjske razmere Romov v 
Sloveniji; poročilo je izšlo marca 2011.

Ljubo Novak s svojima otrokoma v neformalnem romskem naselju Dobruška vas v občini 
Škocjan. Družina živi z omejenim dostopom do pitne vode, elektrike in sanitarij. Fotografijo 
je Arne Hodalič posnel, ko je z raziskovalko AIS  Jernejo Turin obiskal naselje. Razmere v 
tem naselju so tudi obravnavane v poročilu Amnestyja o nastanitvenih razmerah Romov, 
objavljenem marca 2011, v letu 2010 pa je zanj potekala raziskava. Foto: Arne Hodalič
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Pravice izbrisanih
Državni zbor je sprejel zakonodajo o 
izbrisanih, ki je začela veljati julija 2010, 
potem ko je ustavno sodišče odločilo, 
da referendum glede tega zakona ni 
dopusten. Nova zakonodaja omogoča 
vračanje statusa, dovoljenja za stalno 
prebivanje, žal pa ne zajema vseh 
kategorij izbrisanih, niti ne naslavlja 
drugih povezanih pravnih področij 
(integracija, sociala, nastanitev ipd.) 
Konec novembra je vlada imenovala 
posebno medresorsko delovno 
skupino za izbrisane, ki jo sestavljajo 
predstavniki več ministrstev, vodijo pa 
jo predstavniki MNZ. Delovno telo je 
nastalo tudi na pobudo civilne družbe, 
saj vračanje statusa brez urejanja 
povezanih vprašanj z drugih področij ne 
bo rešilo položaja posameznikov. Bojimo 
se, da brez novih zakonodajnih rešitev 
naslavljanje teh izzivov ne bo učinkovito.

S Civilno iniciativo izbrisanih in 
Mirovnim inštitutom (MI) smo februarja 
sodelovali pri pripravi Tedna izbrisanih.  
Z MI smo pripravili briefing za tuje 
veleposlanike in druge strokovne 
delavce na ambasadah v Cankarjevem 
domu, ki so se ga udeležili predstavniki 
okoli 20 veleposlaništev.

Izbrisani so bili tudi tema posebnega 
Amnestyjevega poročila Odboru ZN 
za preprečevanje rasne diskriminacije 
(zasedanje v avgustu).

Sredi julija je določene vidika izbrisa 
presojalo tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ki je odločilo, da so 
bile posledice izbrisa kršitev pravice do 
zasebnosti ter družinskega življenja in 
pravice do dostopa do pravnih sredstev, 
ni pa ugotovilo diskriminacije. Ker je bil 
izbris storjen pred pristopom Slovenije 
Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah (EKČP), je bil to izgovor 
sodišču, da se v izbris in druge vidike 
sploh ni spuščalo. Kljub temu gre za 
izjemno pomembno zmago izbrisanih. 
Država se je na sodbo pritožila na Veliki 
senat ESČP. 

Konec novembra so pričele prihajati 
prve pozitivne odločbe. Dobili so jih 
najbolj resni primeri. Težava je v tem, 
ker statuse dobivajo zgolj in samo 
izbrisani, njihove družine (recimo žene 
in kasneje rojeni, ne-izbrisani otroci) pa 
ne – formalno bo potreben še postopek 
združitve družine, ki ni avtomatičen, 
pač pa mora izbrisani dokazati, da bo 
družino lahko preživljal (česar nekateri 
najbrž ne bodo mogli izkazati). 

Znanje in inFormaCije Za sPoŠtovanje 
ČloveKoviH PraviC

Učenje človekovih pravic v 
osnovnih in srednjih šolah 
To je eno naših najpomembnejših 
aktivnosti, ki ga osredotočamo na 
osnovne in srednje šole ter fakultete. 
V letu 2010 smo izpeljali več kot 100 
delavnic za mlade na temo nasilja nad 
ženskami, diskriminacije, dostojanstva 
človeka in človekovih pravic,  v katerih 
je sodelovalo preko 2700 mladih. 
Izpeljali smo tudi sedem seminarjev za 
učitelje/ice na temo učenja človekovih 
pravic in metodologije izvedbe delavnic. 
Sodelovali smo pri taboru za mlade 
v Kranju na temo Afrika na obisku 
in na Spring festivalu v sodelovanju 
z II. Gimnazijo Maribor. Vzdržujemo 
redne mesečne stike z mrežo okoli 
600 učiteljev in učiteljic, ki prejemajo 
pošto, publikacije in izvajajo delavnice v 
svojem okolju.

Ustavimo revščino!
V marcu smo začeli z mednarodnim 
projektom Ustavimo revščino!, katerega 
glavni namen je skozi participatorno 
udeležbo partnerjev iz Globalnega Juga 
in Evrope izdati metodični priročnik na 
temo revščine in dostojanstva.

Usposabljanje za nove 
prostovoljce 
Novembra smo izpeljali dvodnevno 
usposabljanje novih prostovoljk in 
prostovoljcev v Bohinju. 

Jaber El-Masri (desno) je udeležence 
usposabljanja ganil s svojo pripovedjo 
o tegobah, s katerimi se spopadajo 
ljudje v Gazi. 

interna izobraževanja
Prostovoljec in član IO Janez 
Kozamernik je organiziral pet 
izobraževanj, namenjenih dodatni 
seznanitvi s področji dela. Izobraževanja 
so izvajali zaposleni na AIS in nekaj 
zunanjih sodelavcev. Teme so bile: 
smrtnost žensk v povezavi z nosečnostjo 
in porodom ter reproduktivne pravice; 
odgovornost podjetij za posledice 
njihovih ravnanj (obe omenjeni tematiki 
sodita v aktualno kampanjo Zahtevamo 
dostojanstvo); razmere v Darfurju 
(spregovorili so aktivista Tomo Križnar in 
Klemen Mihelič ter Suleiman Jammous, 
humanitarni koordinator iz Darfurja); 
pravice LGBT in obletnica pokola v 
Srebrenici; človekove pravice v Gazi 
(gost je bil Jaber El-Masri, palestinski 
humanitarec, ki sodeluje s slovensko 
fundacijo International Trust Fund). 

V šolah, ki z nami sodelujejo, se velikokrat mladi in njihovi učitelji/ice pridružijo tudi našim 
akcijam. Na sliki utrinek iz maratona pisanja apelov na Gimnaziji Ptuj. 
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mreža za lGBtQi
Nadaljevala se je podpora 
predlaganemu družinskemu zakoniku, 
saj Amnesty podpira Kampanjo za vse 
družine. Spomladi je mreža izvajala 
aktivnosti v podporo baltski paradi 
ponosa v Litvi, med drugim je pripravila 
tudi spletno akcijo. Koordinatorki 
mreže sta se parade tudi udeležili. 

mreža za Balkan - 
obletnica srebrenice
Ob rednem posodabljanju spletne 
strani in pripravi (spletnih) akcij je 
bil nedvomno glavni dogodek mreže 
julijska obeležitev 15. obletnice pokola 
v Srebrenici. Mimoidoče smo povabili k 
podpisu apela, s katerim smo pozivali 
srbske oblasti k aretaciji in predaji Ratka 
Mladića, obtoženca haaškega sodišča. 
Dogodek je bil uspešen, saj smo v dobri 
uri zapolnili napis Srebrenica z apeli. 
Zbranih je bilo okoli 350 apelov. Po 
dogodku smo Konzulki Veleposlaništva 
Srbije izročili podpise oz. izvirni zvitek 
mozaika Srebrenica. Konzulka je 
izrazila željo vlade Srbije za končanje 
teh postopkov, absolutno podporo 
mednarodni pravičnosti in simpatijo 
delu civilne družbe.

Na mednarodni dan proti homofobiji in transfobiji smo pod sloganom 'spoštuj ljubezen' v 
središču Ljubljane oblikovali srce iz ljudi. Foto: Nada Žgank/Revija Narobe

Napis/mozaik Srebrenica je bil zelo hitro 
zapolnjen s podpisanimi apeli.

Ob mednarodnem dnevu boja proti 
homofobiji smo se udeležili flash 
moba, ki ga je organizirala Legebitra. 
Delegacija V začetku julija so se 
predstavniki AIS udeležili tudi parade 
ponosa v Ljubljani. Mreža je bila zelo 
aktivna na facebooku.

Delo tematsKiH mreŽ ProstovoljCev

mreža za sudan
Z novim letom 2010 se je pričelo 
enoletno odštevanje do referenduma 
o statusu južnega Sudana januarja 
2011. Pridružili smo se globalni akciji 
Sudan365, ki je z bobnanjem opozarjala 
na prihajajoči referendum in mirno 
prihodnost prebivalcev Sudana. Posneli 
smo slovensko bobnarsko skupino 
Faso Bara ter prostovoljce, ki so bili 
pripravljeni z nekaj udarci prispevati 
svoj glas za mir v Sudanu. Poleg tega je 
mreža pripravila tudi nekaj akcij zbiranja 
(spletnih) peticij. Med najbolj uspešnimi 
(555 zbranih podpisov) je bila za odpravo 
bičanja, ki se je nanašala na ženske, 
obsojene in kaznovane z bičanjem zaradi 
nespodobnega obnašanja v javnosti, 
ker so nosile hlače. Koordinatorki 
mreže sta redno posodabljali tudi svojo 
spletno stran, vsaj 50 prejemnikov njune 
e-pošte pa je bilo sproti obveščenih o 
aktivnostih glede Sudana. Na delovanje 
Nacionalne obveščevalne in varnostne 
službe v Sudanu, ki nadleguje ter brez 
obtožb in sojenj pripira člane opozicije, 
zagovornike človekovih pravic in 
novinarje, je mreža avgusta opozorila tudi 
zunanjega ministra Samuela Žbogarja in 
ga pozvala k ukrepanju v okviru EU.

mreža za rome v evropi
Mreža je bila aktivna predvsem glede 
prisilnih izselitev Romov v Italiji in 
Romuniji. Tako so ob svetovnem dnevu 
Romov, 8. aprila, v Ljubljani priredili 
javno akcijo zbiranja podpisov, ki so 
jih naslovili na oblasti mest Rim in 
Miercurea Ciuc. Akcija je bila razmeroma 

lepo sprejeta med mimoidočimi, učinek 
pa lahko označimo za pozitivnega. V 
Italiji nam tako zaenkrat še ni uspelo 
doseči revizije t.i. Nomadskega načrta, 
po katerem bo preko 1000 Romov 
ostalo brez strehe nad glavo, kljub temu 
pa nas oblasti jemljejo resno (po naših 
informacijah ima rimski župan že »vrh 
glave naših pisem«). S predstavnikom 
italijanskega ambasadorja v Sloveniji 
smo opravili tudi informativni razgovor. 
Koordinatorja sta se srečala tudi z 
romunsko veleposlanico. V Romuniji 
situacija za izgnane romske prebivalce 
mesta Miercurea Ciuc še vedno ni 
rešena, ljudi še vedno niso preselili iz 
zastrupljenega območja čistilne tovarne, 
kamor so jih oblasti naselile v letu 2004. 
Uspelo pa nam je delno zadržati pretečo 
izselitev v mestu Cluj, potem ko so 
decembra 2009 del Romov že preselili. 

Utrip z akcije mreže za Rome ob 
mednarodnem dnevu Romov, 8. aprilu. 
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aKtiviZem – moBilni 
in sKoZi mreŽe

sos sms - po novem lahko 
podpisujete peticije tudi s 
svojim mobilcem 

Vzpostavili smo prvo mrežo za 
podpisovanje peticij preko mobilnega 
telefona v Sloveniji. Vsak mesec 
posamezniki, prijavljeni na storitev SOS 
SMS, dobijo na svoj mobilnik SMS-
informacijo o določenem ogroženem 
posamezniku; peticijo za ta primer pa 
lahko podpišejo s svojim povratnim 
SMS-om. Tako zbrane podpise 
posredujemo oblastem. Običajno v 
mesečni peticiji izpostavimo zagovornika 
ali zagovornico človekovih pravic, ki je 
ogrožen/a zaradi svojega dela. Veseli 
nas, da vsakomesečno peticijo običajno 
podpiše skoraj polovica prijavljenih 
uporabnikov, ki so se odzvali na 
televizijski spot ali plakate, ki smo jih 
razobesili po Sloveniji od marca 2010 
dalje. Ta način aktivizma ima velik 
potencial, a potrebujemo še večjo bazo 
SMS-aktivistov. Več informacij, tudi o 
tem, kako se pridružiti, najdete na  
www.amnesty.si/sms

Pošljite SMS s ključno besedo AMNESTY na 2929, 
aktivirajte storitev SOS SMS in podpišite peticije 
proti kršitvam človekovih pravic.
S prijavo boste mesečno prejemali obvestila o kršitvah človekovih pravic.  S povratnim SMS sporočilom boste 

oddali svojo peticijo k zahtevi za prenehanje kršitev. Več informacij na www.amnesty.si/sms. 

Storitev SOS SMS je na voljo za uporabnike Mobitela in Simobila za 0,99 eur z DDV.

Vaš SMS pomaga  
rešiti življenje.

EKIPA PISARNE AIS: 

Nataša Posel, direktorica; Metka 
Naglič, vodja kampanj in komunikacij, 
od septembra 2010 v.d. direktorice 
(nadomeščanje porodniške); Blaž 
Kovač, vodja področja lobiranja in dela 
na Sloveniji; Jerneja Turin, asistentka 
na kampanjah, raziskovalka; Simona 
Kemperle, vodja učenja človekovih 
pravic; Miha Bogataj, vodja direktnega 
dialoga; koordinatorja telemarketinga 
Anja Vrdlovec in Denis Švigelj (slednji 
od sredine 2010); Mateja Kurir, vodja 
projektov zbiranja sredstev; Tadeja 
Knuplež, poslovna sekretarka (na 
porodniški od aprila 2010, nadomeščala 
jo je Lili Pipp). 

Pri projektih učenja človekovih pravic je 
aktivneje sodelovala Kristina Božič. Za 
lokalno koordinacijo direktnega dialoga so 
skrbeli: Tamara Gale (Ljubljana), Mihaela 
Zemljič, Maja Budja (Maribor), Jasna 
Žerjav, Mateja Ivančič (Koper), Rusimir 
Čulić (Kranj) in Andraž Mulej (Celje).

KOORDINATORJI TEMATSKIH  
MREŽ PROSTOVOLJCEV  
IN NJIHOVI KONTAKTI:

Romi v Evropi - Janez Kozamernik in  
Amy Skinner (romi-evropa@amnesty. si); 
LGBT - Polona Jaunik in Katja Grčar 
(Katja do oktobra 2010) (lgbt@amnesty. si); 
Sudan - Manja Guček in Katarina 
Cvikl (sudan@amnesty.si); Balkan - 
Tina Čeligoj (do oktobra 2010), Tjaša 
Petročnik in Neža Mihalič (od oktobra 
2010) (balkan@amnesty.si).

ČLANI ORGANOV AIS 

Izvršni odbor: Sabina Živec 
(predsednica), Janez Kozamernik 
(blagajnik), Brina Felc, Martin 
Langerholc, Grega Milčinski, Špela 
Repič, Nataša Šip (člani/ce). Nadzorni 
odbor: Primož Kunaver, Anita Longo, 
Iztok Pipan. Disciplinska komisija: 
Branka Emeršič, Andreja Mrak,  
Dean Zagorac

Usposabljanje 
koordinatorjev mrež
V sodelovanju z aktivistično enoto 
na Mednarodnem sekretariatu AI v 
Londonu in predstavnikom danske 
sekcije AI smo avgusta pripravili dodatno 
usposabljanje za koordinatorje naših 
tematskih mrež (Romi v Evropi, Sudan, 
Balkan in LGBTQI), ki  so se med drugim 
usposobili za pripravo vizije svojega 
dela. To je del dolgoročnejšega procesa 
nadgradnje sistema usposabljanja 
aktivistov v slovenski sekciji. 

Naši prostovoljci in prostovoljke pogosto 
preko stojnice na raznih dogodkih vabijo 
k ukrepanju za človekove pravice. Na sliki 
prizor iz festivala LUPA.
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KaKo se FinanCiramo?

Za potrebe našega učenja človekovih pravic smo bili v 2010 
uspešni tudi pri pridobitvi sofinanciranja izobraževalnega 
programa Ustavimo revščino s strani slovenskega zunanjega 
ministrstva; projekt sicer financira Evropska komisija. Naše 
delo učenja človekovih pravic je sofinanciral tudi Urad za 
mladino, Mestna občina Ljubljana pa aktivnosti učenja 
človekovih pravic v tem mestu.  Na razpisu Evropske 
komisije smo kandidirali tudi kot partnerji za Festival Plakat 
2011: Razkriti obrazi rasizma in pridobili sredstva za kritje 
tega 10-mesečnega izobraževalnega projekta, ki ga v 2011  
izvajamo v sodelovanju s Fundacijo Brumen. 

Jeseni 2010 smo v sodelovanju z našim mednarodnim 
sekretariatom v Londonu pripravili novo večletno strategijo o 
financiranju društva, katere uspešno uresničevanje nam bo 
omogočilo učinkovito nadaljevanje našega dela. 

Delo iZvrŠneGa oDBora ais

Amnesty International se po vsem svetu financira skoraj 
izključno od članarin in prostovoljnih prispevkov. Iz državnih 
virov lahko organizacija sprejme le sredstva za učenje človekovih 
pravic, a ta znesek nikakor ne sme presegati 25 odstotkov 
celotnega proračuna. Tak način financiranja nam omogoča 
neodvisnost, hkrati pa tudi pomeni, da se moramo zelo potruditi, 
da zberemo denar za naše poslanstvo iz drugih virov. 

Slovenska sekcija dobi kar 76 odstotkov zbranih sredstev od 
mesečnih prispevkov naših članov in podpornikov. Večinoma 
se ljudje odločijo za takšno podporo, potem ko jih naši 
'rekruterji' ustavijo na ulici (Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, 
Kranj), jim predstavijo naše delo in prosijo, da v naše dobro 
odprejo trajnik. Tako pridobljene podpornike društva tudi 
redno obveščamo o našem delu in jih ob tem tudi prosimo za 
morebiten dvig donacije. Vsem iskrena hvala za trajno podporo 
našemu delu, ki nam skupaj omogoča izboljševati svet. 

Izvršni odbor (IO) AIS se je sestal šestkrat, od tega dvakrat 
v prejšnji sestavi. Poleg rednega dela, ki vključuje predvsem 
spremljanje dela pisarne in finančnih poročil ter projekcij 
nadaljnjega dela društva, ter potrjevanja raznih sklepov in 
pravilnikov, potrebnih za normalno delovanje organizacije, 
smo precej pozornosti posvetili tudi našemu delovanju v 

 Prihodki od članstva in podpornikov 75 %
 Prispevek mednarodnega gibanja 11 %
 Prihodki od razpisov, fundacij in skladov 12 %
 Ostalo (prodaja, podjetja...) 2 %

 Kampanje 26 %
 Delo na Sloveniji 11 %
 Prispevki za delo raziskovalcev v Londonu 13 %
 Učenje človekovih pravic 11 %
 Stroški zbiranja sredstev in komunikacija s člani 24 %
 Delo slovenske pisarne 15 %

Skupni prihodek: 439.183 EUR Skupna poraba: 444.683 EUR

mednarodnem gibanju. Jeseni smo začeli priprave na sestanek 
mednarodnega sveta (ICM – najvišji organ odločanja pri 
Amnesty International, ki bo avgusta 2011).  IO je med drugim 
sprejel pravilnik o sestavi delegacije za ICM, ki določa, da se 
za dve od štirih mest v delegaciji objavi javni razpis med člani 
društva.


