
V letu 2015 je finančno ali vsebinsko 
podporo Amnesty International 
Slovenije namenjalo več kot 10.000 
ljudi. Skupaj z njimi ter s številnimi 
prostovoljkami in prostovoljci ter 
preko aktivizma na šolah in širše smo 
se trudili za izboljšave na področju 
človekovih pravic. Ekipa zaposlenih 
je spremljala razmere v Sloveniji, s 
poudarkom na prioritetnih temah, 
osveščali smo, mlade poučevali o 
človekovih pravicah, pripravljali akcije 
in lobirali za spremembe ter zbirali 
denar za to, da smo vse to lahko počeli. 

Hvala vsem, ki ste nam finančno in s 
svojim delom pri tem pomagali. 

Nataša Posel,  
direktorica AIS

LETNO POROČILO 2015

Simona Podobnikar, vodja učenja človekovih pravic

Veliko truda vlagamo v to, da pedagoškim in mladinskim 
delavcem pripravljamo inovativna in uporabna gradiva, 
ki jim pomagajo obravnavati tematike, povezane s 
človekovimi pravicami. Njihov odziv je zelo pozitiven, 
posebej uporabna se jim zdi spletna stran, eden 

od odzivov je npr. bil: »Vsako leto so gradiva bolje 
pripravljena. Učitelji ne rabimo drugega, kot da odpremo 

spletno stran AI.« Super je, ko prideš na šolo in vidiš, da v 
razredu visijo naši plakati.

Blaž Kovač, vodja projektov na Sloveniji

Ne morem verjeti, da moja država nekaterim leta 
2016 odreka dostop do vode in primernih bivanjskih 
pogojev - samo zato, ker živijo v nelegalnih romskih 
naseljih. Pogled na številne romske otroke, ki so že 

na začetku življenj v tako nepoštenem položaju, me 
žene naprej.

Simon Kovačič, administracija za zbiranje sredstev 

Kot tistemu, ki skrbi za posodabljanje naše baze 
članstva, mi je bilo v 2015 najbolj všeč, da se je tako 
zelo veliko ljudi odločilo za pomoč pri spreminjanju 
sveta na bolje. Z veseljem sem jim pošiljal e-sporočila 
glede uspeha naših kampanj, še lepše pa je bilo brati 

njihove pozitivne odzive.

Miha Bogataj, direktor za finance in zbiranje sredstev

Ponosen sem, da smo se v 2015 kot prva med sekcijami 
AI, ki potrebujejo finančno pomoč mednarodne 
Amnesty, finančno osamosvojili. To pomeni, da 
zmoremo v AIS zbrati dovolj sredstev za naše  
delovanje in za prispevanje v mednarodni proračun 

organizacije. Gre za velik uspeh našega oddelka za 
zbiranje sredstev.

 Jerneja Turin, vodja kampanj

Kljub temu, da že leta spremljam kršitve človekovih pravic, 
so me nekateri dogodki lanskega leta popolnoma pretresli. 

Spremljala sem tisoče beguncev, ki so bili pri nas prisiljeni noči 
preživljati zaprti v ograjah, na golih tleh, brez odej, ko je bila 

temperatura že blizu ničle. Veseli me, da smo se hitro odzivali 
na kršitve človekovih pravic in dostojanstva, ki so se dogajale, in 
v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in s podporo 

posameznikov, ki ste pisali apele, nam je uspelo spodbuditi 
nekatere pomembne izboljšave pri sprejemu in oskrbi beguncev.

Tamara Gale, vodja Direktnega dialoga

Izjemno se mi je v letu 2015 dopadlo, da smo cilj zbranih 
trajnikov dosegli kljub težkim izzivom – med te sodi tudi 
vreme (delamo na prostem in nas včasih pošteno zebe, 
drugič pa nam je zelo vroče!). Med delom naletimo 
na fantastične mimoidoče, ki so prijazni, tudi če se ne 
odločijo za članstvo. In ti nam odtehtajo tiste druge, 

manj prijazne … Zelo sem ponosna na moji ekipi v 
Ljubljani in Mariboru, ki sta se v 2015 še bolj povezali. 

Adela Palamar, telemarketing

V lanskem letu so se nam pridružili ljudje z vseh vetrov. 
Ta barvitost naših podpornic in podpornikov me je 
vsak dan znova razveselila pri komuniciranju z njimi. 
Polega tega vsi pokažejo dobro voljo in pripravljenost, 
da si vzamejo čas za našo Amnesty.

Ana Čemažar, vodja projektov pri učenju  
človekovih pravic in kampanjah

Decembra je v pisarni res praznično vzdušje – poštar vsak 
dan prinese velike ovojnice, polne risb, sporočil in pisem 
mladih, ki sodelujejo v Maratonu pisanja apelov. Njihova 
iskrenost in zavzetost za odpravo krivic me vedno gane. 
Pa tudi odzivi učiteljev, ki organizirajo aktivnost na svoji 
šoli - ko ti napišejo, da učenci že septembra sprašujejo, 

kdaj bodo spet lahko pisali, in v pisanje vključijo tudi lokalno 
skupnost, veš, da delamo prave stvari.

Miha Ahačič, vodja Od vrat do vrat 

Vesel sem tega, s kakšnim veseljem so se moji sodelavci na 
projektu lotili dela na terenu. To je bil tudi glavni razlog, da 

smo lahko dosegli kar 20 % boljši rezultat od načrtovanega. 
Tisti, ki so bili najboljši in za katere sem najbolj zadovoljen, 

da smo in še sodelujemo, so (seveda po abecedi) Eva, Lidija, 
Matej in Mitja. Na vas računam tudi v 2016! 

Metka Naglič,  
direktorica za kampanje in komunikacije

Kar »poskočili« smo v komunikacijah: iz meseca v 
mesec smo bili več v medijih (124 % rast glede na 
2014), vedno več obiskov je bilo na www.amnesty.

si (40 % rast), stalna je bila rast na družbenih 
omrežjih. Komunikacije so bile edinstvenega 

pomena glede dveh pomembnih lanskih tem: 
beguncev in porok istospolnih parov. Obe sta, 

žal, navrgli veliko sovražnosti, a nikakor ne smemo 
pozabiti, da tudi ogromno vneme in podpore pozitivnih 

ljudi: hvala vsem! Skupaj, verjamem, bomo zmogli.

 Nataša Posel, direktorica AIS

Vodenje tako predane in profesionalne ekipe, kot so sodelavci v AIS,  
je veliko zadovoljstvo. Med seboj imamo precej različne naloge, ampak 

prav vsi delimo isto vizijo - narediti ta svet boljši in pravičnejši - in 
to naredi med nami izjemno kemijo, pa tudi izjemne rezultate.  Po 

tem, ko smo imeli v osemdesetih prvo skupino v tem delu Evrope in 
smo bili v devetdesetih prva prepoznana sekcija v vzhodni Evropi, 

smo lani postali prva sekcija v zgodovini AI, ki je kadarkoli prekinila 
financiranje s strani mednarodnega gibanja in postala finančno 

samostojna. To je le en del naše odličnosti in za vsa ostala področja 
simbolen, za končen vpliv na zunanji svet gotovo šteje bolj, da smo 

bili v preteklem letu ob pravih časih na pravih mestih z Romi, begunci, 
izbrisanimi: v njihovih domovih, na mejah, v parlamentu, pred sodišči.  

In da smo njihove glasove in skrbi ponesli do tistih, ki odločajo.

Tadeja Knuplež, poslovna sekretarka

Ful sem vesela, ko finančna poročila, ki se 
pripravljajo za razpise, »štimajo«, saj k temu 

prispevam tudi jaz, z vsakodnevnim vodenjem 
računov in druge dokumentacije. Sem običajno 

tudi prva, ki dvigne telefon, in zelo sem vesela, ko 
se pogovarjam z našimi člani in podporniki, ki nas 
pohvalijo in nas spodbujajo, naj nadaljujemo dobro 

delo. Razžalostijo me ljudje, ki so netolerantni do 
ljudi v stiski in v nas vidijo grožnjo za svoj obstoj.
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DohoDnina: Tudi za Amnesty 
International Slovenije lahko 
namenite del dohodnine (naša 
davčna številka je Si71490701). Več 
informacij o tem, kako, najdete na 
www.amnesty.si/dohodnina. Vljudno 
vas prosimo za to donacijo, ki vas 
dodatno ne stane nič.

Razpisi: Za področje učenja 
človekovih pravic smo uspeli pridobiti 
sredstva od državnega urada za 
mladino in urada za mladino pri 
Mestni občini Ljubljana. Ta sredstva 
predstavljajo samo 3 % našega 
financiranja, torej izrazito majhen del 
celotnih prihodkov. Za zagotavljanje 
naše nepristranskosti in neodvisnosti 
AI od države sprejema izključno le 
sredstva za učenje človekovih pravic. 

MeDnaRoDna sReDstva: Za 
uspešno izvedene projekte, ki 
odmevajo tudi znotraj globalnega 
gibanja AI, dobimo tudi pomoč 
iz tujine. Lani v največji meri 
od AI Norveške za projekt Z 
opolnomočenjem do strpnosti.

KOMUNIKACIJE
ReDno posoDabljanje vsebin

V AIS skozi svoje komunikacijske 
kanale izvajamo podporo našemu delu, 
izvajamo osveščanje in informiramo 
članstvo. Vsebine vam sporočamo 
preko revije Akcija (3 številke v 2015), 
spletne strani, e-glasila in družbenih 
omrežij. 

S širšo javnostjo komuniciramo tudi 
preko stikov z novinarkami in novinarji. 
Redno smo se odzivali na medijska 
povpraševanja, pri čemer gre tako 
za komentarje aktualnih razmer kot 
tudi daljše intervjuje za elektronske in 
tiskane medije. Sodelovali smo tudi 
pri vrsti daljših prispevkih, na primer 
pri radijskih oddajah Vroči mikrofon 
in Kje pa vas čevelj žuli, televizijskih 
Preverjeno, Omizje, Infodrom in Profil.

75 % sredstev za delo zbranih 
od članov in podpornikov.

124 % rast medijskih objav. 

40 % večji obisk spletne strani 
www.amnesty.si.

ŠOLA v ŠTEvILKAh 
• na 57 delavnicah sodelovalo 

več kot 1300 mladih

• 10 mesečnikov, poslanih 
več kot 900 pedagoškim in 
mladinskim delavcem

• Število obiskovalcev spletne 
strani (http://sola.amnesty.si)  
se je povečalo za več kot 120 %

• V vsaj eni naši aktivnosti 
sodelovalo najmanj 123 
šol po vsej Sloveniji

Naše delo spremljajo tudi zunanji 
evalvatorji. Oktobra nas je obiskal Steve 
Fischer, ki je obiskal OŠ Bičevje in 
Gimnazijo Piran ter romsko naselje, nad 
našim, predvsem pa delom šol in mladih, je 
bil navdušen: »Zelo sem bil impresioniran 
nad analitičnim in kritičnim razmišljanjem 
učencev. Jasno so pokazali velik interes za 
obravnavane tematike, ki jim jih predlaga 
AI, prikazali pa so izjemno zmožnost 
razmišljati in komunicirati o vprašanjih 
človekovih pravic v Sloveniji in drugod. 
Učenci, mentorica in šola si zaslužijo veliko 
spoštovanje, kot tudi Amnesty.«

Šole in mlade smo povabili, naj se v Noč 
knjige odpeljejo z Avtobusom Rose Parks. 
Nekateri so to naredili dobesedno – v OŠ 
Šmartno pri Litiji so po pogovoru s sodelavko 
ljubljanskega azilnega doma in knjižni čajanki, 
kjer so brali knjigo, imeli še delavnico, kjer 
so izdelali avtobus, na katerem sedijo ljudje 
iz zbirke kart Izjemni ljudje za boljši svet, 
ki so, podobno kot Rosa, s svojimi dejanji 
spreminjali svet. V avtobusu so izrezali okno, 
namenjeno vsem, kajti vsak lahko s svojim 
zgledom in dejanji pomaga, da bo svet lepši. 

ŠOLA ČLOvEKOvIh PRAvIC
Izvajali smo različne aktivnosti, vključno s 
spletnim tečajem, nudili pomoč in nasvete 
pedagoškim in mladinskim delavcem in 
delavkam ter pripravljali gradiva, ki jim 
omogočajo spoznavanje človekovih pravic 
in izvedbo samostojnih aktivnosti:

• Zbirki kart Izjemni ljudje za boljši svet 
smo dodali borko proti nepismenosti 
Adele Ann Taylor in avstralskega 
staroselskega aktivista Edwarda Maba.

• Pripravili smo namizno igro, s katero 
mladi s pomočjo metanja kocke 
spoznajo pot beguncev čez Sredozemlje 
v Evropo, in jo brezplačno poslali na vse 
šole. Pedagoški in mladinski delavci 
ter različne organizacije so dodatno 
naročili še več kot 100 izvodov igre. To 
izobraževalno gradivo je bilo kot primer 
dobre prakse predstavljeno globalnemu 
gibanju Amnesty.

• V okviru Festivala dokumentarnega 
filma smo organizirali natečaj za kratke 
dokumentarne filme o človekovih 
pravicah in izkustvene delavnice o 
beguncih.

• V Noči knjige smo šole povabili, naj 
preberejo in pripravijo aktivnosti, 
povezane s knjigo Avtobus Rose Parks; 
odzvalo se je 12 šol.

• Na Poti ob žici smo pripravili delavnico 
in kviz o beguncih; zbirali in razstavili 
smo tudi ladjice-apele s pozivom k 
zaščiti pravic beguncev.

• Organizirali smo tradicionalni Maraton 
pisanja apelov, na katerem je 
sodelovalo 47 šol.

 NEKAJ DEJSTEv  
 IN ŠTEvILK 

DiRektni Dialog: V 2015 je minilo 
že 15 let, odkar smo stopili na ulice 
večjih mest in tam začeli pridobivati nove 
člane in članice. V prvih 12 letih smo 
na ta način dosegali pretežno mlajšo 
generacijo. Ker nam je zelo pomembno, 
da včlanjujemo vse generacije, smo 
se pred 3 leti odločili za obiskovanje 
potencialnih članov in članic tudi na 
domu. Tako nam je uspelo pridobiti tudi 
starejše generacije. Trenutno je v naši 
bazi 25 % ljudi starejših od 45 let in 12 
% starejših od 65 let, kar je velik porast 
na pretekla leta. Skupno je v letu 2015 
doniralo več kot 10.000 ljudi; pridobili 
smo 3000 novih, od tega več kot 400 
v oktobru. S sredstvi iz tega projekta 
pokrijemo kar 75 % naših aktivnosti. 

teleMaRketing: Ko pade mrak, v 
našo pisarno pride sodelavka Adela in 
pokliče vse naše nove članice in člane, 
da preveri, Ali smo se pri podpisu 
trajnega naloga dobro razumeli, in se 
jim zahvali za včlanitev. Redno kliče tudi 
naše dolgoletne člane, jim predstavi 
naše aktualno delo in jih prosi za 
povišanje donacije.

KAKO PRIDOBIMO SREDSTvA ZA NAŠE DELO?
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AKTIvIZEM
Gre za mobiliziranje ljudi, 
ki se aktivirajo in od oblasti 
zahtevajo odpravo kršitev 
in napredek standardov 
varstva človekovih pravic. 
Najbolj pogosti način 
je podpisovanje peticij 
ter pošiljanje apelov, k 
čemer vabimo redno na 
naši spletni strani in na 
različnih javnih dogodkih, 
zlasti intenzivno pa v 
okviru jesensko-zimskega 
Maratona pisanja apelov. 
Poleg tega se aktivisti in 
aktivistke odzivajo tudi na 
druge predloge iz naših 
akcijskih paketkov ali pa 
se domislijo svojih: shodi, 
protesti, fotopeticije ipd.

POvEČANJE OBSEgA IN 
DOSEgA KOMUNIKACIJ
• Spletna stran www.amnesty.si je 

imela 119.657 obiskov, unikatnih 
52.026 (oboje prestavlja skoraj 
40 % rast glede na 2014) 

• »Šolska« stran sola.amnesty.si je 
imela 23.115 obiskov, unikatnih 
9342 (to je skoraj 50 % oz. skoraj 
90 % rast glede na leto prej)

• Povprečno je vsako naše e-glasilo 
Emnesti odprlo skoraj 1200 
ljudi (poslanih je bilo 25 glasil, 
povprečno 9900 prejemnikom)

• Rast tudi na družbenih omrežjih: 
všečki na Facebooku za 10 %, 
sledilci na Twiterju za 20 %

• Skupaj v letu 2015 najmanj 613 
objav v medijih (porast za  
124 % glede na 2014)

Aktivizem: 48,8 %

Učenje človekovih pravic: 12,9 %

Delo izvršnega odbora: 18,8 %

Prevodi, pisanje člankov, drugo: 19,5 %

61 % vseh ur opravili starejši od 30 let

Z neposrednim stikom: 64 %

Elektronsko: 36 %

1357,5 ur

20.189
apelov & podpisov 

pod peticije, 
drugih sporočil

ZBRANI APELI, PETICIJE V 2015

83 PROSTOVOLJK IN PROSTOVOLJCEV JE OPRAVILO

Septembra 2015 so tudi Slovenijo 
dosegle usode deset tisočih ljudi na begu 
pred preganjanjem, vojnami ali težkim 
življenjem. Nemudoma smo preusmerili 
določen del zmogljivosti v skrb za to, 
da bodo beguncem in migrantom v 
Sloveniji spoštovane človekove pravice. V 
prihodnjih mesecih je šlo čez slovensko 
ozemlje 375.000 ljudi, ki so v veliki večini 
nadaljevali pot v Nemčijo. Prošnjo za 
mednarodno zaščito, torej azil, je v tem 
času vložilo 141 ljudi. Slovenske oblasti 
so se, v dogovoru z drugimi državami, 
jeseni in pozimi zlasti osredotočale na 
zagotavljanje tranzita beguncev čez 
ozemlje; takrat zagotovljen neoviran 
prehod je bila pozitivna poteza, žal pa 
je pri tem prihajalo do nekaterih kršitev 
človekovih pravic in neustrezne oskrbe.

V slovenski Amnesty smo že nekaj 
zadnjih let delovali na področju pravic 
beguncev, zlasti v okviru kampanje 
S.O.S. Evropa, zato smo ves čas budno 
spremljali dogajanje. Avgusta smo, 
na podlagi analize aktualnih razmer, 
realno pričakovali, da bodo begunci 
začeli prihajati na in čez slovensko 
ozemlje. Zato smo dali pobudo za 
srečanje nevladnih organizacij (NVO) s 
področja zaščite človekovih pravic, da se 
pripravimo na nove naloge. Pridružile so 
se nam humanitarne organizacije in iz 
tega je izšla velika »koordinacija« več kot 
30 nevladnih in humanitarnih organizacij, 
ki smo se odslej srečevale vsak teden. 
Ob rednem usklajevanju smo 
organizacije tesno sodelovale – odvisno 
glede na naše vloge in načine delovanja. 
Iz tega so izšli številni pozivi in predlogi 
oblastem, javni dogodki, usklajevanje 
pomoči na terenu, delo z mediji in 
javnostmi ipd. 

Septembra: AIS, Mirovni inštitut, 
PIC in Slovenska filantropija smo 
pripravili izobraževalno-informativno 
srečanje za medije, kjer smo predstavili 
osnovne pravne pojme in situacijo 
glede beguncev. Srečali smo se 
s predsednikom vlade, varuhinjo 
človekovih pravic ter predstavniki 
ministrstva za notranje zadeve (MNZ) 

in Urada Visokega komisariata ZN za 
begunce (UNHCR). Odreagirali smo 
tudi na načrtovano vračanje beguncev 
iz Slovenije na Madžarsko, kjer begunci 
niso imeli ustreznega dostopa do azilnega 
postopka, v sprejemnih centrih pa so bile 
neustrezne razmere. Apel slovenskim 
oblastem proti prisilnim vrnitvam 
beguncev tja je poslalo 1387 ljudi. 
Slovenija je te begunce sicer poskušala 
vrniti, a jih Madžarska ni sprejela.

PREvERJANJE RAZMER NA 
TERENU IN REAgIRANJE 
Ko so begunci začeli prihajati v 
Slovenijo, smo bili večkrat tedensko, 
tudi med vikendi in ponoči, na terenu. 

Številni mladi so v okviru Maratona pisanja 
apelov pisali pisma dobrodošlic beguncem.

Ob ograji z rezili na meji. V sredini 
direktorica AIS Nataša Posel, ob njej 
pa direktorica nemške Amnesty Selmin 
Caliskan in njen sodelavec Ralf Rebmann.

 BEgUNKE IN BEgUNCI NA ZAhODNOBALKANSKI POTI TUDI  
 PREKO SLOvENIJE 
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375.000 beguncev je lahko 
prešlo slovensko ozemlje in se v 

skladu s svojimi željami odpravilo proti 
severnejšim državam.

Stotine prostovoljk in 
prostovoljcev je pomagalo pri 

oskrbi na mejah in v sprejemnih/
nastanitvenih centrih. Številni so bili 
tudi pomemben vir opažanj in 
informacij glede razmer. Hvala!

Nepripravljenost Slovenije na 
prihod večjega števila beguncev. 

Kasneje počasnost pri odpravljanju 
pomanjkljivosti in zagotavljanju 
dostojnega sprejema in oskrbe v 
nekaterih sprejemnih in nastanitvenih 
centrih. 

Slovenija je na meje postavila 
nevarno ograjo z rezili.

Naloga Amnesty je bila spremljati, kako 
slovenske oblasti ravnajo z begunci 
in ali so njihove pravice spoštovane. 
Oblasti so nam dostop v sprejemne in 
nastanitvene centre ves čas omogočale. 
Bili smo v Petišovcih, Središču ob Dravi, 
na mejnem prehodu Obrežje, Rigonce, 
Orešje, sprejemnih in nastanitvenih 
centrih v Brežicah, Dobovi, na Šentilju, 
v Logatcu, Gornji Radgoni ter Centru 
za tujce v Postojni. Ob opažanju 
neustreznih razmer smo oblasti redno 
pozivali k izboljšavam. 

oktobRa: Večkrat smo se javno odzvali 
na kršitve, ki so se dogajale ob sprejemu 
oz. tranzitu beguncev. V Središču ob 
Dravi so, na primer, morali begunci 
preživeti noč na dežju. Noči zunaj so 
preživljali tudi begunci v Rigoncah in 
Brežicah, ki so bili tudi dalj časa brez 
hrane in vode. V najbolj intenzivnih 
oktobrskih dneh, ko so v Brežicah 
begunce zapirali za ograje, kjer so v 
mrazu morali noči preživljati zunaj, kar 
na tleh, smo z apelom od predsednika 

vlade zahtevali, naj zagotovi ustrezne in 
dostojne pogoje. V nekaj dneh je spletni 
apel Miru Cerarju poslalo 1300 naših 
podpornikov. Kmalu zatem begunci 
niso bili več prisiljeni noči preživljati na 
prostem.

Skupaj z drugimi NVO smo v pismu od 
MNZ in predsednika vlade zahtevali 
izboljšave sprejema in oskrbe beguncev: 
naj se zagotovi dovolj tolmačev, naj 
bodo dovoljenja za zadrževanje, ki jih 
dobijo begunci in migranti, tudi v drugih 
jezikih, ne samo v slovenščini, zahtevali 
smo zadostne in ogrevane nastanitvene 
kapacitete, informiranje beguncev ter 
da naj se mladoletnikov brez spremstva 
odrasle osebe ne pridržuje.

noveMbRa: Sestali smo se s 
predstavniki notranjega ministrstva in 
Civilne zaščite. Tudi tam smo skupaj 
z drugimi NVO pozvali k zagotovitvi 
dostojnega sprejema in oskrbe beguncev: 
naj se beguncem nujno zagotovi dostop 
do tekoče vode, naj se bolje poskrbi 
za potrebe dojenčkov in otrok, naj se 
zagotovijo posebni prostori, kjer bodo 
lahko matere zasebno in v miru dojile, naj 
se vzpostavi sistem, ki bo zagotavljal, da 
nihče od beguncev ne bo dlje časa ostal 
brez hrane in vode. Ponovno smo opozorili 
na pomanjkanje tolmačev in na potrebo 
po boljšem informiranju beguncev, pozvali 
smo k boljši oskrbi s toplimi oblačili in 
obutvijo, k zagotovitvi dostopa do elektrike 
in interneta ter opozorili na neprimerno 
ravnanje nekaterih policistov. 

Ob postavljanju zloglasne ograje z 
rezili smo javno obžalovali, da se je tudi 
Slovenija postavila na zemljevid Evrope 
zidov. Opozorili smo tudi, da ostra rezila 
lahko povzročijo poškodbe in predstavljajo 
nepotrebno fizično nevarnost za begunce 
in migrante. To je po našem mnenju 
predstavljalo tudi kršitev mednarodnih 
načel, saj se morajo v  skladu z njimi 
države izogibati uporabi sredstev, ki lahko 
povzročajo poškodbe. 

DECEmBRA: Ponovno smo se sestali 
s predstavniki Policije in MNZ ter v 
dopisu slednjemu ponovno opozorili 
na neustrezne razmere in oskrbo v 
sprejemnih in nastanitvenih centrih. 
Poslance in poslanke pa smo pozvali 
k previdnosti pri uporabi policijskih 
pooblastil za vojsko. S tem smo se 
odzvali na to, da je bil na predlog 
vlade spremenjen zakon o obrambi, ki 
omogoča, da se lahko Slovenska vojska 
napoti za varovanje državne meje in ima 

pri tem policijska pooblastila. Opozorili 
smo na nujnost ustreznega usposabljanja 
vojakov za prevzem policijskih pooblastil, 
ustrezne ureditve odgovornosti in 
pritožbenega sistema.

Kaj smo dosegli glede razmer na 
terenu? Nekatera naša opozorila in pozivi 
oblastem so padli na plodna tla. Situacija 
v sprejemnih in nastanitvenih centrih 
se je počasi izboljševala (omogočil se 
je dostop do tekoče vode, interneta, 
pregradili so se prostori za doječe 
matere), a ponekod, predvsem v Dobovi, 
je veliko stvari ostalo problematičnih še 
do konca 2015.

TEREN, LOBIRANJE, 
AKTIvIZEM, OSvEŠČANJE 
Prihod beguncev v in čez Slovenijo (je) 
predstavlja(l) vsebinsko področje, pri 
katerem smo morali uporabiti večino 
naših načinov in orodij delovanja: 
opisano spremljanje razmer na terenu, 
lobiranje oblasti in aktivizem smo 
dopolnjevali še z osveščanjem, delom z 
mediji ter učenjem človekovih pravic. S 
tem smo skušali vplivati na javno mnenje 
z zagotavljanjem resničnih, objektivnih 
informacij. 

Novembra smo na vse osnovne in 
srednje šole poslali ponatisnjeno in 
dopolnjeno didaktično namizno igro oz. 
plakat na temo beguncev. Šole so se 
odzvale še z dodatnimi naročili. Begunce 
pa smo vključili tudi v Maraton pisanja 
apelov, kjer smo povabili k pisanju 
sporočil dobrodošlice zanje.

Prav tako novembra smo sodelovali 
na okrogli mizi na temo neustreznosti 
oskrbe in vpliva na zdravje beguncev, 
na seminarju ob začetku mednarodnih 
dnevov proti nasilju nad ženskami smo 
sodelovali s prispevkom o ranljivosti 
begunk.

Ves čas smo bili na voljo medijem 
– odzivali smo se na njihova 
povpraševanja, po drugi strani pa jih tudi 
sami redno obveščali o naših skrbeh in 
zahtevah. Begunska tematika je v drugi 
polovici leta predstavljala večji delež 
našega pojavljanja v medijih. Redno smo 
obveščali preko naših komunikacijskih 
kanalov (revija Akcija, splet, družbena 
omrežja, e-glasilo): preko prispevkov in 
tudi vprašanj in odgovorov smo javnosti 
predstavljali realno situacijo.

Čakanje pred mejo pri Središču ob Dravi, v 
dežju, oktober 2015.
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ODZIvANJE NA EvROPSKO 
SITUACIJO
Čeprav smo velik del svojih aktivnosti 
namenili razmeram v Sloveniji, smo imeli 
ves čas v mislih tudi celotno evropsko 
situacijo. Žal se EU, kot najbogatejši 
politični blok na svetu, v preteklih letih ni 
pripravila na povsem predvidljiv scenarij 
prihoda večjega števila beguncev na 
evropsko ozemlje. Tako je v praksi 
prihajalo do neusklajenega delovanja, 
soliranja posameznih držav ali skupine 
držav ter pogosto nasprotujočih si 
informacij, kako bo posamezna država 
ukrepala. To je terjalo, v sodelovanju s 
kolegi v mednarodnem gibanju, nenehno 
spremljanje in analiziranje razmer in 
ukrepov z vidika varovanja človekovih 
pravic ter sprotno odzivanje nanje. Ena 
od konstantnih zahtev, ki jih evropske 
države oziroma EU tudi niso humano 
uredile, je zagotavljanje solidarnosti s 
preseljevanjem najbolj ranljivih beguncev 
(npr. iz Libanona, ki gosti 1,2 milijona 
beguncev) ter uvedbo varnih in zakonitih 
poti za begunce (npr. humanitarne vize 
zanje in združevanje družin).

 S.O.S. EvROPA TUDI 
 NA POTI OB ŽICI IN 
 NA TIhEM POhODU 
Prvo polovico leta smo intenzivno delali 
na kampanji S.O.S Evropa, osredotočali 
smo se zlasti na zbiranje podpisov 
pod peticijo Življenja so pomembnejša 
od mej, kjer smo pozivali k učinkoviti 
zaščiti pravic beguncev in migrantov 
na poti v Evropo, zlasti pa tudi za 
učinkovite operacije iskanja in reševanja 
v Sredozemskem morju. V Sloveniji smo 
zbrali 4780 podpisov, večinoma na Poti 
ob žici, skupno pa smo v Amnesty v EU 
zbrali več kot pol milijona podpisov.

Tretjič zapored smo uspešno sodelovali 
na Poti ob žici  - predvsem po zaslugi 
številnih mladih, ki so se pridružili 
petkovim aktivnostim, in pohodnic 
in pohodnikov, ki so se na pot podali 
v soboto - kar 3065 jih je podpisalo 
omenjeno peticijo.

Na štirih kontrolnih točkah so pohodnike 
in pohodnice pričakale naše stojnice 
in ekipe. V petek so bile učiteljicam 

in učiteljem na voljo informacije o Šoli 
človekovih pravic, več kot 1800 mladih 
pa je rešilo kviz o beguncih in migrantih 
in za nagrado dobilo nalepko. Še posebej 
živahno je bilo na kontrolni točki Gruda. 
Tam smo razstavili več kot 200 zgibanih 
ladjic z apeli, ki so jih izdelali mladi. 
Približno 200 osnovnošolcev se je 
pridružilo participatornim delavnicam, 
kjer so s pomočjo ladjic, plišastih živali 
in ključnih besed skupaj simbolno 
podoživeli zgodbo begunca, ki je moral 
pobegniti iz svoje države.

Podpise pod to peticijo so aktivisti in 
aktivistke zbirali tudi na aprilskem tihem 
pohodu pod vodstvom koordinatorke za 
S.O.S. kampanjo, prostovoljke Alenke 
Mrakovčič. Po ulicah Ljubljane so 
izvedli tihi pohod v spomin in opomin, 
da je na poti v Evropo samo v letu 2014 
izgubilo življenje več kot 3400 ljudi, 
na Prešernovem trgu pa zgradili »zid«, 
ki je ponazoril negostoljubnost EU do 
beguncev in migrantov. 

Ob dnevu beguncev so aktivisti in 
aktivistke junija v središču Ljubljane 

Več kot 2000 mladih smo na Poti 
ob žici s kvizom in sodelovanjem 

v delavnicah seznanili z nevarnostmi, s 
katerimi se soočajo begunci na poti čez 
Sredozemlje v Evropo

V središču Ljubljane se je igralec Boris 
Ostan z metom kocke simbolno podal na 
begunsko pot v Evropo.

Pohodnike smo k podpisu peticije vabili 
(tudi) s strašljivo statistiko o tem, koliko 
ljudi utone v Sredozemlju, ker niso 
omogočene varne in zakonite poti v Evropo. 

Med delavnico Na poti ob žici, ki jo je vodil 
Sašo Kronegger, so se udeleženci vživeli v 
vlogo begunca in razmišljali, kako je, če si 
prisiljen zapustiti dom. Kaj vzameš sabo? 
Kako greš na pot? Zakaj greš s čolnom, 
celo takim, ki ni varen? Njihovi odzivi so 
se gibali od ogorčenja preko osuplosti do 
nejevere nad tem, kakšne tegobe so ljudje, 
tudi njihovi vrstniki, prisiljeni premagati v 
boju za boljše življenje ali zgolj preživetje.

Položaj Romov je na jugovzhodu države 
v številnih naseljih ostajal pod pragom 
človečnosti. Številni živijo brez vode in 
dostopa do elektrike ter brez pravne 
varnosti nastanitve. To pomeni, da jim 
grozijo prisilne izselitve. Oblasti se na 
stanje ne odzivajo z ustreznimi ukrepi, 
kar pomeni, da ta manjšina ostaja na 
robu družbe in marginalizirana. V letu 
2015 smo nadaljevali naša prizadevanja 
glede zagotovitve ustreznih nastanitvenih 
razmer, med drugim tudi z večjim 
poudarkom na pravnem boju za pravice. 
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organizirali javno akcijo - igranje 
namizne igre o potovanju beguncev v 
Evropo, ki smo jo povečali in postavili 
na ulico. Mimoidoči so lahko vrgli kocko 
in se simbolno podali na pot, polno 
preprek, s kakršnimi se soočajo begunci, 
ki v begu pred preganjanjem in vojnami 
skušajo zatočišče najti v Evropi. Akciji so 
se pridružili igralci Lučka Počkaj, Boris 
Ostan in Brane Završan, ter televizijska 
novinarka in voditeljica Jelena Aščić.

 ROMI: NA SODIŠČA v UPANJU NA IZBOLJŠAvE 
Na svetovni dan Romov, 8. aprila 2015, 
je Evropsko sodišče za človekove pravice 
(ESČP) pričelo postopek proti Sloveniji v 
primeru dveh romskih družin iz Škocjana 
in Ribnice glede dostopa do vode. 
Postopek na pobudo AIS vodi odvetnica 
Nina Zidar Klemenčič.

AIS, Zveza Romov Slovenije, Forum 
romskih svetnikov, Zveza Romov za 
Dolenjsko, Zveza Romov Umbrella 
– Dežnik, Romski akademski klub 
in Svet romske skupnosti smo aprila 
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ESČP začelo postopek proti Slove-
niji v primeru dveh romskih družin, 

ki jima oblasti omejujejo dostop do vode.

Podpora vseh političnih romskih 
organizacij pozivu oblastem, naj 

se pripravi Strategije za Rome.

Oblasti niso sprejele Strategije za 
Rome niti kakorkoli drugače 

ukrepale za izboljšanje nastanitvenih 
razmer.

 ZAKON O  
 vARSTvU PRED  
 DISKRIMINACIJO 
V 2015 se je vlada lotila priprave novega 
Zakona o varstvu pred diskriminacijo. 
Dosedanja zakonodaja žal ne nudi 
potrebne zaščite pred diskriminacijo in 
učinkovite zaščite žrtev. Z diskriminacijo 
se vsakodnevno soočajo številni 
prebivalci Slovenije, sodni postopki pa 
so počasni, nekatere inšpekcije menijo, 
da ukvarjanje z diskriminacijo ni njihovo 
delo, varuhinja človekovih pravic in 
zagovornik načela enakosti pa izdajata 
le nezavezujoča priporočila. Na to v 
Amnesty International opozarjamo že 
več let in zato smo si prizadevali, da bi 
nov zakon ustrezno okrepil varstvo pred 
diskriminacijo. Pripravili smo predloge 
izboljšav in predvsem pozvali, naj se 
v zakonu okrepi institut Zagovornika 
načela enakosti. Ta mora resnično 
ustrezati načelu neodvisnosti in mora 
imeti sredstva, da bo lahko učinkovito 
opravljal svoje naloge.

 NASPROTOvANJE  
 PARALIZATORJU
Ministrstvo za notranje zadeve 
in Policija sta poleti ob najavi 
spreminjanja Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije razkrili načrt, 
da se med prisilna sredstva uvrsti 
tudi električni paralizator. To nas je 
zaskrbelo, saj je paralizator take vrste 
orožje, ki ima lahko hude posledice 
za zdravje in lahko vodi v zlorabe 
človekovih pravic. Opozarjali smo tudi, 
da ni narejenih analiz, ki bi terjale in/
ali upravičevale njegovo uvedbo, ter 
se vprašali glede potrebe po uvedbi. 
Slovenska policija namreč strelno 
orožje uporablja izjemno redko. V letu 
2015 je bilo uporabljeno osemkrat 
(v enem samem dogodku, tudi sicer 
se je skupno število uporabe prisilnih 
sredstev znižalo), leta 2014 je bilo 
strelno orožje uporabljeno le enkrat, 
leta 2013 sploh ne. Zelo pomembno 
je sicer, da so za paralizator zelo 
visoki pogoji, v kakšnih situacijah se 
lahko uporabi, primerljivi s strelnim 
orožjem. Do konca leta se zakon še ni 
spremenil. 

skupaj pozvali državo, naj sprejme  
strategijo razvoja romske manjšine. 
Državo smo opozorili, da morajo 
biti ukrepi medresorski, med seboj 
povezani in zajeti vse življenjske vidike 
(bivanjske razmere, dostop do osnovne 
infrastrukture, pravna varnost nastanitve, 
prepoved prisilnih izselitev …). Naš 
predlog najdete na amnesty.si/romska-
strategija. Do konca leta žal oblasti 
strategije niso pripravile.

V Grosupljem so spomladi na naknadnih 
volitvah izvolili romskega svetnika Bruna 
Brajdiča. Po znanih peripetijah v tej 
občini, ko romskega svetnika občinski 
svet dvakrat ni podprl in je mandat 
potrdilo šele Upravno sodišče, je tokrat 
novi svetnik prejel podporo v občinskem 
svetu. Novoizvoljenemu svetniku redno 
nudimo pomoč in nasvete.

Sredi leta je opozicijska stranka ZAAB 
vložila predlog sprememb Zakona o 
romski skupnosti v RS, ki je med drugim 
vključeval tudi dostop do pitne vode. 
Zakon je bil kasneje v državnem zboru 
zavrnjen, tudi na podlagi zagotovil vlade, 
da bo pripravila svoj predlog v letu 2016.

Na Maratonu pisanja apelov smo v AIS 
izpostavili tudi nujo po ureditvi položaja 
nelegalnih romskih naselij Rimš in Loke 
v Krškem. Zbrali smo 810 podpisov, ki 
jih je županu Krškega na seji občinskega 
sveta februarja 2016 predal tamkajšnji 
romski svetnik Moran Jurkovič - Dane.

10. decembra, na dan človekovih 
pravic, je Miran Hudorovič iz Škocjana 
vložil subsidiarno tožbo v upravnem 
sporu zaradi kršitev človekovih pravic. 
Inšpekcija mu je namreč izdala odločbo 
o rušenju lesene hiše, ki je bila leto 
prej ob vednosti oblasti premaknjena 
za približno 10 metrov, ker je stala na 
poti čistilni napravi. Hudoroviču, ki v 
tem naselju živi že celo življenje, smo 
pomagali pri pripravi tožbe (kasneje je bil 
postopek v zvezi z rušenjem ustavljen do 
odločitve sodišča).

 ZAŠČITA  
 NOvINARJEv
Državni zbor je sprejel spremembe 
kazenskega zakonika, ki novinarjem 
omogočajo objavo tajnih podatkov, ki so v 
javnem interesu. To pomeni, da novinarji 
ne smejo biti kazensko preganjani, če 
razkrijejo informacije, ki bi jih oblasti 
skušale skriti pred javnostjo z oznako 
tajni podatki, v resnici pa bi šlo za 
informacije, ki jih ima javnost pravico 
vedeti. Tudi v AIS smo se zavzemali za to 
zakonsko spremembo.

Kazenski pregon štirih novinarjev, 
ki so jih preganjali zaradi objave 

javnih podatkov v javnem interesu, se je 
po spremembi zakona ustavil.

 ŽAL »STOP«  
 ZA POROKE  
 ISTOSPOLNIh  
 PAROv 
Z vidika zagotavljanja enakosti 
istospolnih parov se je v Sloveniji leto 
začelo pozitivno: državni zbor je marca 
spremenil Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih tako, da je zakonsko 
zvezo opredelil kot z zakonom urejeno 
skupnost dveh oseb. Žal so nekateri 
temu nasprotovali in dosegli referendum 
glede uveljavitve sprememb zakona, 
torej proti porokam istospolnih parov. V 
Amnesty istospolne poroke podpiramo in 
smo zanje tudi aktivno zastavili svoj glas. 
Skupaj s široko koalicijo organizacij in 
posameznikov smo pred referendumom 
podprli kampanjo Čas je ZA, katere cilj 
je bil prepričati volivke in volivce, da 
v zadostnem številu podprejo poroke 
istospolnih parov. Žal do tega ni prišlo. 
Strokovna analiza je v Sloveniji pokazala, 
da je najmanj 70 zakonov z različnih 
področij življenja, ki diskriminirajo 
istospolno usmerjene; med drugim gre 
pri tem tudi za pravice iz socialnega 
in zdravstvenega varstva. Če bi bila 
sprememba zakona na referendumu 
potrjena, bi se to neupravičeno 
razlikovanje odpravilo. V AIS nadaljnji 
obstoj diskriminacije na tem področju 
globoko obžalujemo.
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 ŠE NAPREJ  
 POSLEDICE IZBRISA 
Družina Alija Berishe je po posredovanju 
Urada predsednika RS, ki je potrdil 
interes države za ureditev njihovega 
statusa, pridobila dovoljenja za stalno 
prebivanje. Berisha je eden od šestih 
izbrisanih, ki je zmagal pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice. S tem 
se je vsaj na tej ravni uredila njihova 
nezavidljiva situacija, ko so na lastni koži 
občutili posledice neživljenjske zakonske 
ureditve, po kateri otroci izbrisanih, ki so 
rojeni v tujini, nimajo možnosti pridobitve 
stalnega prebivališča v Sloveniji. Sredi 
leta 2015 smo se angažirali še v enem 
primeru družine, ki po izbrisu zaradi 
zakonskih omejitev ne more urediti 
pravnega statusa otrok. Tudi tu smo 
morali državnim organom pojasnjevali, 
da gre za žrtve izbrisa.

Do sprememb je prihajalo tudi glede 
nezadostne poprave krivic. Ustavno 
sodišče RS je npr. sredi leta odločilo, 
da uveljavljanje zastaranja odškodnin s 
strani države v preteklih primerih ni bilo 
dopustno. Nova odškodninska shema, 
sprejeta decembra 2013, po sodbi ESČP, 
pa je po presoji Vrhovnega sodišča RS 
tudi potrebna ustavosodne presoje vsaj v 
delu glede omejevanja višine zahtevkov, 
ki so bili sproženi pred sprejemom 
odškodninskega zakona. V AIS že več 
let opozarjamo na nujnost celovite 
poprave krivic, vključno s primernimi 
odškodninami.

Izbris je bil protipravno ravnanje tedanjih 
slovenskih oblasti, ki so 26. 2. 1992 iz 
registra stalnih prebivalcev izbrisale 25. 
671 oseb, ki niso pridobile slovenskega 
državljanstva, imele pa so prijavljeno 
stalno prebivališče v nekdanji Jugoslaviji 
in ves čas po osamosvojitvi. Večinoma 
gre za osebe, ki izvirajo iz drugih republik 
SFRJ, številni pa so imeli družinske člane 
s slovenskim državljanstvom. Da je bil 
izbris protipraven, je leta 1999 in 2003 
presodilo Ustavno sodišče RS, leta 2010 
in 2012 pa ESČP.  

Odločitev Ustavnega sodišča RS 
glede zastaranja odškodnin je – 

dejansko – prepozna, saj je bilo v prete-
klosti precej zahtevkov že pravnomočno 
zavrnjenih prav zaradi zastaranja. Ker je 
od takrat preteklo že preveč časa, revizi-
je teh postopkov ne bodo možne.

 O ŠE NEKAJ AKTIvNOSTIh SKOZI FOTOgRAFIJE  

SEDMIČ NA FDF
Sedmič zapored je na 17. Festivalu 
dokumentarnega filma v organizaciji 
Cankarjevega doma žirija Amnesty 
Slovenije razglasila najboljšega na 
temo človekovih pravic. Odločila se 
je za film Goli otok režiserke Tihe 
K. Gudac; posebno omembo pa si 
je zaslužil film Biti Iranec režiserja 
Mehrana Tamadona. Odločali so Jelka 
Stergel, pobudnica in dolgo direktorica 
festivala Liffe; Goran Vojnović, režiser, 
pisatelj, kolumnist; in Majid Hussain, 
zagovornik človekovih pravic, ki je 
kot mladoleten zaradi medverskih 
konfliktov pobegnil iz Nigerije. 

Na zaključni slovesnosti smo razglasili 
tudi zmagovalca natečaja AIS za mlade 
za najboljši kratek dokumentarni film. 
V tem primeru so bili žiranti pisateljica 
Desa Muck, učiteljica Tina Plahutnik 
in režiser Miha Hočevar. Odločili so 
se za film Skozi moje oči, ki so ga pod 
mentorstvom Bernarde Avsenik in 
Alenke Fajfar Gnezda ustvarili mladi z 
OŠ Bičevje.

KER ISTOSPOLNE LJUBEZNI 
NISO vREDNE MANJ!
Vnovič smo bili na Paradi ponosa, ker 
nasprotujemo diskriminaciji lezbijk, 
gejev, biseksualnih, transspolnih 
in interspolnih oseb ter kršenju 
njihovih pravic. Na paradi smo 
praznovali in slavili ljubezen, enakost 
in enakopravnost. V Amnesty si 
prizadevamo za pravice skupnosti 
LGBTQI po vsem svetu. Pozivamo, 
da je treba zakonodaje, ki kaznujejo 
istospolne odnose, za katere je 
v nekaterih državah zagrožena 
celo smrtna kazen, razveljaviti. 
Dokumentiramo homofobne in 
transfobne zločine iz sovraštva in 
osveščamo o kršitvah človekovih pravic 
v okviru priznavanja uradnega spola za 
transspolne osebe. Zagovarjamo, da se 
morajo parade LGBTI odvijati v varnem 
okolju, in podpiramo aktiviste, ki so 
žrtve nadlegovanja in nasilja.

Nagrajena ekipa z OŠ Bičevje, ki ji čestita član žirije Miha Hočevar.
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Shod v spomin na žrtve Srebrenice  
11. julija 2015.

20 LET PO TRAgEDIJI 
SREBRENICE
Ob 20. obletnici genocida v Srebrenici 
smo se pridružili zavodoma Averroes 
in Pogreb ni tabu na mirnem shodu 
po Ljubljani, ki se je končal z minuto 
molka. Obletnico smo v slovenski 
Amnesty izkoristili tudi za to, da 
smo opozorili na več kot 8000 oseb, 
pogrešanih v vojni, katerih usoda še 
vedno ni znana. Vabili smo k podpisu 
peticije oblastem BiH, naj naredijo več, 
da bi razjasnili usode pogrešanih, ter 
ustanovijo poseben sklad za pomoč 
njihovim družinam. Zbrali smo dobrih 
700 podpisov.



08 PRILOGA: LETNO POROČILO 2015  I  Amnesty InteRnAtIOnAL sLOvenIjA

PRIhODKI  596.344 EUR

Prispevki članov in podpornikov  75%
Pomoč mednarodne organizacije* 22%
Državna sredstva za učenje človekovih pravic** 3%

ODhODKI 608.532 EUR

Kampanje in učenje človekovih pravic  39%
Pridobivanje članov, podpornikov in zbiranje sredstev 36%
Organizacijska podpora programom 21%
Prispevki mednarodnemu gibanju  4%

Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana   |   amnesty@amnesty.si  |  01 426 93 77    
www.amnesty.si   |   Facebook: Amnesty Slovenije   |   Twitter: AmnestySlovenia   |   Pinterest: AmnestySlovenia   |   Instagram: Amnesty Slovenia

Pojasnilo k prikazu porabe in prihodkov

Razlika med porabo in prihodki prihaja zaradi načrtovane porabe rezerv. 
To poročilo je predvidoma dokončno; če bi prišlo do morebitnih minimalnih 
odstopanj, bodo ta zabeležena na www.amnesty.si, kjer bomo maja tudi 
objavili poročilo revizorske hiše.

*   Sredstva, pridobljena od mednarodne AI, in sredstva AI Norveške za 
projekt Z opolnomočenjem do strpnosti.

**   V Amnesty International lahko sprejmemo sredstva od države le za 
področje učenja človekovih pravic. 
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Izvršni odbor AIS se je v letu 2015 
sestal petkrat: trikrat v sestavi, izvoljeni 
v sklicu do občnega zbora 2016, in 
dvakrat v sestavi, izvoljeni do občnega 
zbora 2016. Poleg tem, ki so tako 
rekoč stalnica na dnevnem redu in se 
z njimi IO ukvarja z redno frekvenco 
vsako leto (nadzor nad finančnim delom 
sekcije, seznanjanje z večjimi projekti 
in perečimi temami, na katere se kot 
organizacija odzivamo, usmerjanje dela 
direktorice), saj mu tako nalaga statut 
AIS in odločitve zbora članov, je IO 
vzpostavil redno obravnavo dokumentov 
in tem, poveznih s procesom uveljavljanja 
skupnih standardov gibanja. Temeljni 
standardi so minimalne opredelitve pravil 
delovanja vsake organizacijske enote 
AI na mednarodnem nivoju, sprejeti na 
Zasedanju mednarodnega sveta (ICM) 
2013. Poleg tega smo izvolili delegacijo 
AIS na zasedanju ICM v Dublinu 2015, 
poglobljeno smo se seznanili z delom 
sekcije na področju učenja človekovih 
pravic in aktivno sodelovali v več 
mednarodnih posvetovanjih. Izpostaviti 

EKIPA PISARNE v 2015
Nataša Posel, direktorica;  
Tadeja Knuplež, poslovna 
sekretarka (do vključno marca jo 
je zaradi porodniške odsotnosti 
nadomeščala Anja Zidarn). 
Področje kampanj in učenja 
človekovih pravic: metka Naglič, 
direktorica za kampanje in 
komunikacije; Jerneja Turin, 
vodja kampanj; Blaž Kovač, 
vodja projektov na Sloveniji; 
Simona Podobnikar, vodja učenja 
človekovih pravic (UČP); projektna 
sodelavca na UČP in kampanjah 
Ana Čemažar in Denis Švigelj. 
Področje financ in zbiranja 
sredstev: miha Bogataj, direktor 
za finance in zbiranje sredstev; 
tamara gale, vodja Direktnega 
dialoga (DD); projektni sodelavci: 
miha Ahačič, vodja Od vrat do 
vrat (OVDV); Simon Kovačič, 
administracija za zbiranje sredstev; 
Adela Palamar, telemarketing;  
ana Zupanc, koordinatorka 
projekta DD v Mariboru; Štangelj 
eva, koordinatorka projekta 
OVDV v Mariboru; nenazadnje 
pa še naši številni neprecenljivi 
rekruterji in rekruterke.

velja sprejemanje politike dela za pravice 
spolnih delavk in delavcev (sprejeta na 
ICM 2015) in reformo upravljanja, ki je še 
vedno aktiven proces v mednarodnem delu 
organizacije. Do maja 2016 so člani IO: 
Dragana Trivundža Tomanić (predsednica), 
Romana Zidar (blagajnik), Tjaša Petročnik, 
Marko Tanasić in Sabina Živec.

Na omenjenem Zasedanju mednarodnega 
sveta v Dublinu so predstavniki Amnesty 
International z vsega sveta, tudi iz 
Slovenije, sprejeli strateške cilje, ki 
določajo prioritete gibanja med letoma 
2016 in 2019. Gre za pet ciljev: 1. 
Nadaljevanje prizadevanj za svet, v 
katerem vsakdo pozna svoje pravice in jih 
tudi zna zahtevati. 2. Nadaljevanje boja za 
enake pravice za vse, brez diskriminacije. 
3. Zaščita ljudi med konflikti in v kriznih 
situacijah. 4. Zagotavljanje odgovornosti 
storilcev za kršitve človekovih pravic. 
5. Rast gibanja v smislu zagotavljanja 
finančne podpore in aktivizma. 

Pripravila Dragana T. Trivundža.

O DELU IZvRŠNEgA ODBORA AIS  IN ICM

 MARATON PISANJA APELOv – PIŠEM ZA PRAvICE 

Pisanje apelov na OŠ  
Ivana Kavčiča v Izlakah. 
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Številni, najmlajši in malo manj mladi, so sodelovali na že tradicionalnem 
Maratonu pisanja apelov s sloganom Pišem za pravice. Zbrali smo skoraj 
11.000 apelov, podpisov pod peticije in solidarnostnih sporočil, večinoma 
so priromala iz 47 osnovnih in srednjih šol. Aktivisti so organizirali dve 
javni akciji (Ljubljana, Bled) ter nekaj manjših dogodkov oz. so postavili 
»samostoječe« točke za podpisovanje peticij.

Na maratonu smo med drugim vabili k zavzemanju za ljudi, ki so jih mučili 
ali so zaprti zaradi svojih mnenj, ter za mladoletna dekleta, prisiljena v 
poroko. Glede Slovenije smo zbirali apele in podpise za ljudi, ki živijo v 
negotovosti v dveh romskih naseljih, in izraze dobrodošlice beguncem.

Osnovna šola iz 
občine Benedikt, 

ki ima manj kot 2500 
prebivalcev, je zbrala 
preko 1000 apelov in 
podpisov pod peticije, 
pripravili so tudi zvezek 
s sporočili podpore 
mjanmarski študentski 
voditeljici Phyoe Phyoe 
Aung, zapornici vesti, 
zaprti, ker je organizi-
rala miroljubni protest.  


