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Zaradi ohranjanja neodvisnosti in nepristranskosti za naše delo proti kršitvam človekovih pravic ne sprejemamo denarja od države.  
Državna sredstva sprejmemo le za posamezne projekte učenja človekovih pravic. 
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Če želimo 
spreminjati 
svet na bolje, 
moramo temeljito 
razmisliti, kako to 
počnemo sedaj, 
in ali morebiti ne 
obstajajo načini, 
s katerimi bi 
to počeli bolje, 
učinkoviteje, z 
več učinka za 
tiste, katerim 
so naši napori 
namenjeni.

Od mladostniške zagnanosti do realizma zrelih let nam je vsem članom in podpornikom 
Amnesty skupno predvsem eno: želja, da bi spremenili svet. Se vam zdi ta izjava 
pretenciozna? Priznam, tudi meni se je, ko sem jo prvič slišala. Nenazadnje se borimo 
le za spoštovanje človekovih pravic. Si predstavljate svet, v katerem bi bile te povsod 
zagotovljene in spoštovane? Mar ne bi bil bistveno drugačen od tega, v katerem živimo 
danes? Seveda bi.

Dejstvo pa je, da svet spreminjati res ni enostavno. Amnesty se trudi že od leta 1961 – 
z majhnimi in večjimi koraki nam uspevajo premiki na različnih področjih. In ker smo 
nedavno praznovali častitljivo obletnico, si moramo tudi priznati, da če pogledamo svet 
okoli sebe, se je precej spremenil od naše prve zdravice svobodi. S tem mislim tako 
tehnološki napredek, ki je omogočil povezovanje, izmenjavo informacij in vpogled v to, 
kaj se dogaja v vsakem kotičku sveta, kot tudi na vedno nove načine, ki so jih države in 
politični, verski ali ekonomski subjekti domislili za omejevanje temeljnih človekovih pravic 
in svoboščin. Okoliščine pa pomembno vplivajo na naše delo. Če želimo spreminjati svet 
na bolje, moramo temeljito razmisliti, kako to počnemo sedaj, in ali morebiti ne obstajajo 
načini, s katerimi bi to počeli bolje, učinkoviteje, z več učinka za tiste, katerim so naši 
napori namenjeni. In seveda, kar je bistvenega pomena, odlično razumeti okoliščine, v 
katerih se kršitve dogajajo in v katerih se naša dejanja interpretirajo!

Na to vprašanje smo kot organizacija iskali odgovor že nekaj let in leta 2011 smo 
tudi sprejeli odločitev, da bistveno spremenimo način svoje organiziranosti. Namen 
teh sprememb je doseganje večjega učinka in vpliva na področju boja za človekove 
pravice. Odsev v ogledalu nam je namreč kazal podobo zaupanja vredne, nevtralne, pa 
vendar v (pre)veliki meri zahodne organizacije. In to je podoba, ki jo spreminjamo, saj 
si želimo postati resnično globalno gibanje, ki bo tudi geografsko blizu centrom, kjer se 
dogajajo kršitve človekovih pravic, blizu žrtvam, blizu aktivistom, blizu organizacijam in 
zaveznikom s podobnimi cilji. 

Kot organizaciji, ki vedno temeljito premisli svoje poteze, nam je načrtovanje tudi tokrat 
vzelo kar nekaj časa. Ta proces organizacijske spremembe smo poimenovali Moving 
closer to the ground (torej približevanje ‚terenu‘) in veseli me, da smo sedaj na točki, ko 
vstopamo v izvedbeno fazo načrtovanih sprememb. 

Že v prvi polovici letošnjega leta bosta zaživela dva regionalna centra Amnesty 
International, in sicer v Johanesburgu in Hongkongu, z natančno opredeljenimi 
funkcijami, nalogami in pooblastili na področjih, ki smo jih doslej izvajali centralizirano 
iz Mednarodnega sekretariata v Londonu. Vloga slednjega se bo v prihodnjih petih 
letih, ko načrtujemo še odprtje regionalnih centrov v Južni Ameriki, Afriki in na Daljnem 
Vzhodu, spremenila. Amnesty International pa bo po novem organizacija z mrežo močnih 
distribuiranih centrov, ki nam bodo zagotavljali regionalno prisotnost tam, kjer smo najbolj 
potrebni in lahko največ naredimo.

Za nas, ki delujemo iz središča Evrope, te spremembe pomenijo predvsem novo 
priložnost konstruktivno prispevati v preoblikovanju organizacije in nadaljnje delo na 
kampanjah in akcijah, ki si jih zastavljamo tako globalno in lokalno. Za naše prijatelje, 
sodelavce in aktiviste, s katerimi prižigamo Amnesty plamen upanja širom sveta, pa 
se začenjajo spremembe, ki prinašajo povsem nov zagon in nove priložnosti za to, kar 
počnemo skupaj: spreminjamo svet.

Dragana T. Trivundža,  
predsednica AIS

kAkO SPREmINJAmO SVET?
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Slovenska Amnesty letos praznuje 25 let. 
Praznujmo skupaj: specite torto za Amnesty, se 
slikajte z njo, povabite prijatelje k podpisu aktualne 
peticije ter nam fotografijo in podpise posredujte. 

Foto: Tanja Ristič

Foto: Tanja Ristič Foto: Tanja Ristič

Člani žirije AIS na 15. FDF: Mirjana 
Učakar (zgoraj), dr. Igor Koršič (v sredini) 
in dr. Andrea Saccucci (spodaj).

Prvo torto je za Amnesty spekla Valentina Smej Novak – 
in zraven povabila še nas. Pri pripravi torte je pomagala 
direktorica AIS Nataša Posel.

Bi tudi vi praznovali z nami? Brž skočite na stran 11 in 
preberite, kako.

Njami… Zakaj je še pomembno sodelovati?  
Ker bo znani donator za vsako torto in najmanj 3 podpise 
AIS namenil 100 EUR. 

Zakaj računalnik? Poleg torte je ‘nujna’ sestavina 
praznovanja tudi podpis aktualne peticije; to bo mogoče 
podpisati preko spleta (če želite, pa tudi na ‘papirju’). 

Foto: Tanja Ristič Foto: Tanja Ristič



OBVESTILO ZA 
DONATORJE
OD mAJA SPREmEmBE GLEDE 
mESEČNIH DONACIJ UREJA AIS 
V AIS bomo od maja 2013 izvajali 
direktno obremenitev po pravilih SEPA 
(krajše SDD). Skladno s pravili sheme 
SDD vse spremembe oz. ukinitev vašega 
soglasja za direktno obremenitev urejate 
z nami (elektronsko ali pisno). Na nas 
se lahko obrnete tudi z vsemi drugimi 
vprašanji, med drugim tudi glede višine 
zneskov. Pokličete nas lahko na 030 
642 644 ali nam pišete na e-naslov 
donacija@amnesty.si.

V zvezi s SDD sicer veljajo vsi členi v 
splošnih pogojih bank, ki se nanašajo na 
SDD. Ne glede na širša pravila v shemi 
SDD bomo še naprej izvajali direktne 
obremenitve 18. v mesecu. Številko 
vašega soglasja, ki ga potrebujete za 
spremljanje vaše donacije na banki, 
najdete na nalepki revije, kjer je natisnjen 
vaš naslov. Več na amnesty.si/donacija.

kAkO ODPRAVITI  
POSLEDICE IZBRISA? 
Vlada je januarja potrdila Akcijski načrt 
za izvršitev sodbe Velikega senata 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
v zadevi Kurić proti Sloveniji. Gre za 
sodbo, s katero je Sodišče junija 2012 
ugotovilo kršitev človekovih pravic 
izbrisanih. Več o tem si lahko preberete 
v reviji Akcija iz septembra 2012, 
dostopni tudi na www.amnesty.si.

Akcijski načrt izhaja iz analize štirih 
profesorjev prava o pravnih možnostih 
oblasti za odpravo te kršitve človekovih 
pravic. Gradiva so žal ostala zaupna. V 
javnost je 'pricurljal' le Akcijski načrt. 
Predstavnike izbrisanih ali nevladne 
organizacije in posameznike, ki si že leta 
prizadevajo za popravo krivic, oblasti 
sploh niso vključile.

V središču načrta je zamisel o osnovni 
pavšalni odškodnini in dodatnih 
»prijateljskih poravnavah« z žrtvami 
oz. v primeru nestrinjanja v sodnem 
postopku. Nejasni ostajajo pogoji dostopa 
do odprave krivic, dokument tudi ne 
pojasni, kaj se bo zgodilo z zahtevki, ki 
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ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

so sicer že zastarali ali pa so jih sodišča 
že zavrnila. Skrb zbuja osredotočenost 
zgolj na finančni vidik odprave krivic, 
nikjer pa niso predvideni ukrepi mreže 
socialnega varstva, stanovanjske politike, 
zaposlovanja, izobraževanja, reintegracije, 
končne ureditve statusnopravnih vprašanj 
in drugih vidikov. 

V Amnesty International smo pripravili 
pozive za državo, ki so podrobneje 
predstavljeni na www.amnesty.si. Država 
naj zagotovi politično priznanje izbrisa; 
zagotovi neodvisno in nepristransko 
preiskavo izbrisa ter da tisti, ki so ga 
zagrešili, za to odgovarjajo; avtomatično 
naj vrne status ter prioritizira združevanje 
družin; zagotovi nadomestilo materialne in 
nematerialne škode; s posebno skrbnostjo 
in v otrokovem najboljšem interesu 
obravnava potomce izbrisanih; zagotovi 
brezplačne ukrepe zdravstvenega varstva 
s področja telesnega in mentalnega 
zdravja; uredi stanovanjske izzive 
izbrisanih in jih po potrebi obravnava 
kot ranljive skupine; zagotovi socialno-
varstvene ukrepe (npr. psihosocialna 
pomoč...); zagotovi izobraževalne 
ukrepe (med drugim kompenzira 
pretekle kršitve pravice do izobrazbe) ter 
sprejme delovnopravne in pokojninske 
ukrepe (med drugim naj se pri snovanju 
zaposlitvenih programov izbrisani 
obravnavajo kot ranljiva skupina). (B.K.)

SLADkA LADJA NAJBOLJšA 
NA 15. FESTIVALU 
DOkUmENTARNEGA FILmA
V začetku marca je v organizaciji 
Cankarjevega doma potekal že 15. 
Festival dokumentarnega filma, na 
katerem žirija Amnesty International 
Slovenije že od leta 2009 razglasi 
najboljši dokumentarec na temo 
človekovih pravic. Letošnja žirija je s 
tem nazivom 'okitila' film Sladka ladja v 
režiji Daniele Vicari. Več o utemeljitvi in 
podelitvi plakete vam v branje ponudimo 
v prihodnji številki, saj je ta šla v 
oblikovanje ravno med festivalom.

Na vabilo AIS za žirijo so se prijazno 
odzvali: Mirjana Učakar, dr. Igor Koršič 
in dr. Andrea Saccucci. Boleča izkušnja 
izbrisa iz registra stalnih prebivalcev je 
Mirjano Učakar spremenila v aktivistko 
za povrnitev pravic izbrisanim. Dr. Koršič 
je izredni profesor, predstojnik katedre 
za zgodovino in teorijo filma na AGRFT 

v Ljubljani. Dr. Saccucci, predavatelj in 
odvetnik, pa je v Sloveniji znan zlasti, 
ker je pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice uspešno zastopal 
skupino izbrisanih posameznikov v 
primeru Kurić proti Sloveniji. Pogovor z 
njim najdete na straneh 12 in 13.

Žiranti so izbirali med petimi filmi. Poleg 
Sladke ladje so se za naziv najboljšega 
potegovali še Black Power Mixtape 
1967–1975, Pet razbitih kamer, Revizija 
in Vojak/državljan.

Nagrajeni film Sladka ladja pripoveduje 
zgodbo skoraj 20.000 ljudi iz Albanije, ki 
so avgusta 1991 z ladjo prispeli v Italijo v 
upanju na boljše življenje, situacija pa se 
je razvila v humanitarno katastrofo. Prav 
to tematiko smo v AIS tudi izpostavljali 
ob robu festivala z našo kampanjo 
S.O.S. Evropa, o kateri lahko izveste 
več na straneh 18 in 19. Vabimo vas, 
da podpišete apel na tisti strani in/ali se 
drugače vključite. (M.N.)

šOLA ČLOVEkOVIH PRAVIC
Februarja se je zaključil triletni 
mednarodni projekt Izobraževanje za 
človekovo dostojanstvo. S številnimi 
aktivnostmi smo mladim prikazali, 
kako so človekove pravice in revščina 
neločljivo povezani in kako kršitve pravic 
poganjajo začaran krog revščine. Vtisi, 
opisi in rezultati projekta ostajajo zbrani 
na dostojanstvo.amnesty.si.

Z januarjem pa smo se priključili 
mednarodnemu projektu, ki ga 
sofinancira AI Norveške iz sredstev, 
zbranih v okviru Teletona, kjer so 
lani zbrali 24 milijonov EUR za AI. V 
projektu se bomo z izobraževanjem 
in opolnomočenjem borili proti 
diskriminaciji. Slovenski šolarji in dijaki 
tako na delavnicah že spoznavajo 
pasti stereotipov in diskriminacije, 
aktivnosti in predavanja pa 
izvajamo tudi na fakultetah, kjer se 
osredotočamo predvsem na primere 
diskriminacije v Sloveniji, in sicer 
Rome in izbrisane. Različne aktivnosti 
s ciljem opolnomočenja pripravljamo 
tudi zanje; tako želimo prispevati k 
njihovim veščinam za zoperstavljanje 
diskriminaciji. (A.Č.)
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ČAS JE, DA GRČIJA IN EU UkREPATA

GOSTOLJUBJE EVROPE
mARCA LETOS JE šTEVILO BEGUNCEV IN PROSILCEV ZA AZIL IZ SIRIJE DOSEGLO 1 mILIJON. 
PRIHAJAJO TRAVmATIZIRANI, BREZ ImETJA, IZGUBILI SO ČLANE DRUŽIN. POLOVICA JE 
OTROk, NAJVEČ mLAJšIH OD 11 LET. 

Milijon ljudi je odvisnih od “gostoljubnosti” držav, kamor se zatečejo. Večina jih je zbežala 
v sosednje države - Libanon, Turčijo, Jordanijo in Irak. Vedno več jih beži tudi v severno 
Afriko in Evropo. Visoki komisar ZN za begunce ugotavlja, da je vpliv tako velikega števila 
beguncev, ki prihajajo v sosednje države, težek. Prebivalstvo Libanona se je povečalo 
za 10 odstotkov, v Jordaniji zmanjkuje vode, zdravil, medicinskih pripomočkov, hrane. 
Turčija je zgradila že 17 begunskih taborišč. Irak, ki se sooča s svojo lastno krizo z milijon 
Iračani, ki so notranje razseljeni, je lani prejel še več kot sto tisoč beguncev iz Sirije.

Kljub temu in kljub obsegu te begunske krize je število tistih, ki zaščito iščejo v državah 
Evropske unije precej nizko. Se razlog skriva v negostoljubnosti nekaterih držav EU, 
predvsem tistih mejnih? 

V zadnjih letih so evropske države, da bi ljudem onemogočile prihod v Evropo, vsekakor 
poostrile ukrepe mejnega nadzora. Migrante in prosilce za azil, ki prispejo v EU, pa 
večkrat ne čaka zaščita, ki jo potrebujejo.

Praksa držav pri sprejemanju migrantov in beguncev je različna. Medtem ko na primer 
Švedska in Nemčija vsem prišlekom iz Sirije zaradi nasilja v njihovi državi avtomatično 
podelita začasno dovoljenje za bivanje za 3 leta in s tem varnost, dokler se situacija 
ne izboljša, je v Grčiji, ki je zaradi geografske lege vstopna točka za večino, situacija 
drastično drugačna.
 
Grško mejo vsako leto v iskanju zatočišča, mednarodne zaščite ali boljšega življenja v 
EU prečka deset tisoče migrantov in prosilcev za azil. Zadnje desetletje je Grčija postala 
glavni 'vhod' za migrante z neurejenim statusom ali prosilce za azil iz Azije in Afrike. 
Deloma zato, ker so njeni otoki tako blizu Turčije in ker s Turčijo, skozi katero poteka 
glavna tranzicijska pot v Evropo, deli tudi mejo po kopnem. Z izbruhom oboroženega 
spopada v Siriji se je število prihajajočih seveda še povečalo. Po poročanju Frontexa 
(Agencije EU za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije) je 
v letu 2012 kar 67 odstotkov vseh nezakonitih prehodov meje v EU bilo v Grčiji.

kAJ SE DOGAJA NA mEJI mED GRČIJO IN TURČIJO, GLAVNO 
VSTOPNO TOČkO V EU?
Glavna pot po kopnem v Grčijo in torej v Evropsko unijo je preko reke Evros na meji s 
Turčijo. Kljub povečanemu številu beguncev, zaradi oboroženega spopada v Siriji, pa se 
je v letu 2012 število prihajajočih po tej poti pomembno zmanjšalo. Težko bi bilo tega ne 
povezati s povečanim nadzorom meje in različnimi ukrepi preprečevanjem vstopa. 

Junija 2012 naj bi grški policijski čoln potopil čoln s sedmimi Sirci. N. je Amnesty 
International povedal, da je, ko se je njihov čoln približal polovici reke, prišla grška 
policija v patruljnem čolnu in njihov napihljiv čoln potisnila nazaj proti Turčiji. Nato je 
eden izmed policistov predrl čoln z nožem, ta je potonil in prisiljeni so bili splavati nazaj 
na turško obalo. Julija 2012 je Grčija ob mejni reki Evros postavila dodatnih 1.800 
mejnih policistov, na reko pa plavajoče prepreke. Po poročanju Frontexa, ki je pri tem 
priskočil na pomoč, se je skupno število ljudi, ki so prečkali mejo v prvem tednu avgusta 

V tem trenutku 
v EU poleg 
beguncev iz 
Sirije pred 
nevarnostjo bežijo 
tudi Somalci, 
Eritrejci, Sudanci, 
Afganistanci, 
prebivalci 
Demokratične 
republike Kongo...

Kdo so begunec, 
prosilec za azil 
ali migrant z 
neurejenim 
statusom? Kaj je 
azil oz. mednarodna 
zaščita? 
Preberite v okvirčku na strani 8.



Zaprti v centru za pridržanje Fylakio ob Evrosu v Grčiji. 

Foto: Georgios Giannopoulos 
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tako znižalo za 2.000. Na delu grško-turške meje, kjer je bilo največ prečkanj, je Grčija 
novembra 2012 zgradila 10,5 kilometrski zid. Že med gradnjo zidu, ki je stal 3 milijone 
evrov, naj bi se število nezakonitih prehodov meje zmanjšalo za 95 odstotkov. Zaradi 
preprečevanja prihoda po kopnem so se začeli begunci posluževati precej dražjih in 
veliko bolj nevarnih potovanj po morju.

kAJ JIH ČAkA V GRČIJI?
Po mednarodnem pravu, vključno s pravom EU, morajo države spoštovati, varovati in 
zagotavljati človekove pravice migrantov, prosilcev za azil in beguncev, ne glede na to, 
kako prispejo v državo. To na primer pomeni, da morajo imeti možnost vložiti prošnjo za 
azil oz. mednarodno zaščito in imeti dostop do poštenega in učinkovitega postopka, v 
katerem se oceni, če so upravičeni do mednarodne zaščite ali ne.

Veliko migrantov ali iskalcev azila vidi Grčijo kot tranzitno državo. Večina bi rada potovala 
naprej v druge države EU, kjer verjamejo, da so sprejemni pogoji za iskalce azila in 
integracijske možnosti boljše. Vendar jih zaradi Dublinske uredbe, ki določa, da morajo 
odrasli iskalci azila zaprositi za azil v prvi državi EU, ki jo dosežejo, in dovoljuje vračanje 
prosilcev za azil v to državo, veliko ostane ujetih v Grčiji. Tu pa se soočijo s sovražnim 
okoljem, nedelujočim azilnim sistemom, nečloveškimi pogoji pridržanja ter ksenofobnim 
nasiljem. 

OmEJEN DOSTOP DO AZILA
Grški azilni sistem trpi kronične pomanjkljivosti - ekstremno omejen dostop do sistema, 
velike zaostanke pri procesiranju vlog, najnižjo stopnjo priznanja statusa begunca v EU 
in zelo slabe sprejemne pogoje. V letu 2011 je bilo na prvi stopnji ugodeno le enemu 
odstotku prošenj za azil, na drugi stopnji pa 12 odstotkom.

Velike ovire so že pri sami vložitvi prošnje za azil. V Atenah na primer sprejmejo samo 
20 prošenj tedensko, kar krši pravico do iskanja azila po begunskem pravu, pravu EU in 

Vsakdo ima pravico 
v drugi državi 
iskati in uživati 
pribežališče pred 
preganjanjem. 
(Splošna deklaracija 
človekovih pravic)
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Splošni deklaraciji človekovih pravic. Moški in ženske tedensko po več dni sedijo ali ležijo 
- tudi v mrazu in dežju - pred policijsko postajo v Atenah, da bi prišli na vrsto in dobili 
možnost, da so eni izmed dvajsetih, ki bodo v soboto zjutraj lahko oddali svojo prošnjo za 
azil. Iz obupa pride večkrat za mesto v vrsti tudi do pretepov. Tiste, ki jim ne uspe med 
prvih 20, torej večino, pošljejo stran. To pomeni, da jih veliko, ki bi lahko bili prosilci za 
azil in so upravičeni do mednarodne zaščite, ostane nedokumentiranih – so torej migranti 
brez urejenega statusa, brez zaščite in v nevarnosti pridržanja in izgona.

Ta nevarnost se je še povečala po avgustu 2012, ko so se okrepile policijske operacije 
proti migrantom brez urejenega statusa. Vsi brez 'roza kartice', papirja, ki potrjuje, da 
so vložili prošnjo za azil, so v nevarnosti, da jih pridržijo ali celo izženejo, ne da bi lahko 
prošnjo sploh vložili. Avgusta je grška vlada v Atenah sprožila veliko operacijo imenovano 
'Xenios Zeus', s katero je želela zajeti vse migrante brez urejenega statusa. Do konca 
decembra je bilo na zaslišanje pripeljanih več kot 65.700 ljudi, več kot 4.100 pa jih je 
bilo aretiranih zaradi nezakonitega vstopa in bivanja v državi.

PRIDRŽANJE ZA DALJšI ČAS IN NEČLOVEškI IN PONIŽUJOČI 
POGOJI PRIDRŽANJA

Pridržanje migrantov brez urejenega statusa in prosilcev za azil je v Grčiji uporabljeno 
bolj kot pravilo in ne, kot zahteva mednarodno pravo, kot skrajna možnost. Oktobra 2012 

Migranta, ki po nezakonitem prečkanju turško-grške meje, 
nadaljujeta pot po avtocesti Egnatia. Foto: REUTERS/Yannis Behrakis

Begunec je oseba, ki je 
morala svojo državo zapustiti 
zaradi utemeljenega strahu 
pred preganjanjem zaradi 
njene rase, vere, narodne 
pripadnosti, pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali 
političnemu prepričanju.

Prosilec za azil je oseba, 
ki v določeni državi zaprosi 
za mednarodno zaščito in 
čaka na odločitev o podelitvi 
zaščite. Medtem se je ne 
sme prisiliti, da se vrne v 
svojo državo.

Azil / mednarodna zaščita: 
zaščita, ki jo država zagotovi 
posamezniku na svojem 
ozemlju. Za mednarodno 
zaščito ali azil lahko 
zaprosi tujec ali oseba brez 
državljanstva, ki meni, da je 
v matični državi sistematično 
preganjan/a, zaradi svojega 
političnega prepričanja ali 
zaradi svoje verske, rasne, 
narodnostne ali etnične 
pripadnosti. Prav tako lahko 
za mednarodno zaščito 
zaprosi, kdor meni, da bi bila 
ob vrnitvi v matično državo 
ogrožena njegovo življenje 
ali svoboda oz. bi bil lahko 
izpostavljen mučenju ali 
nečloveškemu ravnanju ali 
kaznovanju.

Migrant z neurejenim 
statusom je oseba, ki zaradi 
nezakonitega vstopa v državo 
ali pretečenega vizuma nima 
zakonitega statusa v tranzitni 
državi ali državi gostiteljici. 
V tej situaciji so tudi ljudje, 
ki so morali zapustiti svojo 
državo zaradi preganjanja, 
pa niso mogli ali želeli 
zaprositi za azil.
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Utrinek iz spuščanja ladjic po 
Gradaščici, s katerim smo opozorili 
na težek položaj migrantov. 
September 2012.
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je z novo zakonodajo policija dobila možnost, da maksimalno dobo pridržanja, ki je bila 
prej 3 ali 6 mesecev, podaljša še za dodatnih 12 mesecev. V Grčiji so rutinsko za daljši 
čas pridržani tudi otroci, ki so brez spremstva družine ali skrbnika. V enem izmed 
imigracijskih centrov pridržanja so v podstandardnih razmerah otroke pridrževali do tri 
mesece, ker ni bilo zadosti prostora v sprejemnih centrih. Kljub mednarodnemu pravu, 
ki prepoveduje pridržanje otrok z namenom nadzora migracij oz. izjemoma dovoljuje 
pridržanje kot skrajni, edini možen ukrep in le za najkrajši možni čas. 

Tako migranti brez urejenega statusa kot prosilci za azil so zaprti v podstandardnih 
pogojih. Evropsko sodišče za človekove pravice je v več primerih v zadnjih letih 
ugotovilo, da s pogoji, v katerih pridržuje migrante in prosilce za azil, Grčija krši 
prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja. Običajno je v posameznih centrih 
za pridržanje več ljudi, kot jih ti lahko sprejmejo. V centru Eliniko so pridržani dobivali 
vodo slabe kakovosti, stranišča in posteljnina so bili umazani, niso imeli možnosti 
gibanja zunaj na zraku, do celic ni prišla niti naravna svetloba. V centru Tychero so 
migranti spali na kartonu neposredno na betonskih tleh in urinirati v plastenke. V 
Fylakiu so zaradi pokvarjenih stranišč po tleh tekle odplake...

kSENOFOBNO NASILJE
Tisti, ki uidejo pridržanju, živijo v strahu pred rasističnimi napadi. Ti so se v 2012 
dramatično povečali. Ekonomska kriza in varčevalni ukrepi so v nekaterih delih družbe 
še povečali ksenofobijo in šli na roko ekstremnim desničarskim skupinam. Med 
oktobrom 2011 in oktobrom 2012 je mreža grških nevladnih organizacij zabeležila 150 
rasističnih incidentov, katerih tarče so bili migranti. Večina napadov se zgodi ponoči. 
Napadalci delujejo v skupinah, pogosto zamaskirani. Žrtve so običajno nepripravljene 
prijaviti napade, posebno tisti, ki nimajo urejenega statusa, saj bi bili v tem primeru 
lahko sami aretirani in pridržani. Odziv sodnega sistema je neustrezen. Za napade še 
nihče ni bil obsojen.

»V Siriji umreš enkrat, tukaj umreš večkrat... težko spimo in se bojimo rasističnih 
napadov,« je dejal sirski prosilec za azil, s katerim se je Amnesty International oktobra 
2012 pogovarjala v Atenah.

Zaradi geografskega položaja Grčija ostaja ena izmed glavnih vstopnih točk za 
migrante, prosilce za azil in begunce, ki skušajo priti v EU. Breme na Grčiji je 
veliko in še posebej zdaj, v času krize, je jasno, da pri nošenju tega bremena 
potrebuje pomoč EU. Vsekakor pa nič ne opravičuje ovir, ki ljudem onemogočajo 
uživanje njihovih pravic – vključno s pravico do mednarodne zaščite, ne opravičuje 
kršitev človekovih pravic skozi prakse pridržanja, ne opravičuje ksenofobne retorike 
ali rasnih napadov. Čas je, da Grčija in EU ukrepata ter končata kršitve pravic 
prosilcev za azil in beguncev.

Spremljajte našo kampanjo za pravice migrantov, prosilcev za azil in beguncev na poti 
v Evropo in v Evropi na www.amnesty.si/migracije.

Že v tej reviji pa si lahko na straneh 18 in 19 preberete, kako lahko sodelujete v 
kampanji S.O.S. Evropa: sami, s prijatelji ali pri delu z mladimi. Tam lahko tudi 
podpišete apel Evropskemu parlamentu, naj zahteva večjo skrb za migrante in 
dosledno spoštovanje njihovih človekovih pravic.

Jerneja Turin

Pravilo ne-vračanja  
(non-refoulement): 
načelo iz Ženevske 
konvencije o statusu 
beguncev (1951), 
po katerem »nobena 
država pogodbenica 
na nikakršen način 
begunca ne bo 
izgnala ali prisilno 
vrnila na meje 
ozemlja, kjer bi bila 
njegovo življenje ali 
svoboda ogrožena 
zaradi njegove rase, 
vere, državljanstva, 
pripadnosti 
neki določeni 
družbeni skupini 
ali določenega 
političnega 
prepričanja«.
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POT OB ŽICI

DREVESA ZAmENJALA ŽICO
OB OBLETNICI OSVOBODITVE LJUBLJANE SE VSAkO LETO OkOLI 9. mAJA ZVRSTIJO DOGODkI V 
OkVIRU PRIREDITVE POTI OB ŽICI. POLEG mESTNE OBČINE LJUBLJANA SO ZA VZDRŽEVANJE 
SPOmINA NA VREDNOTE POTI – STRPNOST, SOLIDARNOST, SODELOVANJE – ZELO ZASLUŽNI 
V DRUšTVU ZELENI PRSTAN. TAkO V mOL kOT PRI TEm DRUšTVU SmO V AIS NALETELI NA 
VELIkO PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE NA POTI OB ŽICI: LETOS BOmO TAkO PRVIČ 
SkUPAJ OHRANJANJE SPOmINA SkOZI DRUŽENJE IN REkREACIJO OBOGATILI IN OmOGOČILI, DA 
VREDNOTE, kI JIH POT OB ŽICI OBUJA, USmERImO V SEDANJO IN PRIHODNJO BOLJšO DRUŽBO. 
VEČ O TEm NAJDETE V PRILOGI TE REVIJE. GOSPO NUŠO KERŠEVAN, PREDSEDNICO DRUŠTVA 
ZELENI PRSTAN, PA SMO ZAPROSILI ZA NEKAJ BESED O POTI SPOMINOV IN TOVARIŠTVA, PO 
kATERI POTEkA PRIREDITEV POT OB ŽICI IN kI JO DRUšTVO ZELENI PRSTAN SkRBNO VZDRŽUJE.

Pot spominov in tovarištva v Ljubljani je svojevrsten in enkraten spomenik, ki dokazuje, kako je 
mogoče integrirati kulturno dediščino v vsakdanje življenje. Spomin na čas, ko so okupatorji hoteli 
onemogočiti upornim prebivalcem Ljubljane vsak stik s partizanskimi enotami, ki so se borile proti 
fašističnemu in nacističnemu nasilju, ni lep. Vendar se ga moramo spominjati, ker je to čas, ki 
pomeni začetek našega boja proti nasilju, čas, ko smo dokazali, da smo svobodoljuben narod, ki si 
želimo sodbo našega žitja in bitja pisati sami, tudi za velike žrtve. Italijanski, nemški in madžarski 
okupatorji so Slovenijo in Ljubljano zasedli že aprila 1941. Okupatorji so hoteli čim prej spremeniti 
slovensko narodno podobo in izbrisati naš narod. Vendar so se slovenski domoljubi, združeni v 
Osvobodilni fronti, okupatorjem uprli in že poleti leta 1941 začeli z narodno osvobodilnim bojem.

Italijanski okupatorji so hoteli pokoriti predvsem Ljubljančane in so zato zaprli Ljubljano z bodečo 
žico. Iz mesta so napravili neke vrste koncentracijsko taborišče. Visoko in široko zaporo so gradili 
s koli, na katere so razpeli bodečo žico, jo utrdili s strelskimi jarki, bunkerji, položaji za mitraljeze 
in drugimi objekti, ki bi preprečevali izhod in vhod v mesto. Žična zapora ni strla osvobodilnega 
gibanja v mestu in tudi ni osamila mesta, saj so kurirji in borci še naprej na skrivaj hodili preko 
te zapore in preko nje spravili do partizanskih enot ogromne količine raznih potrebnih materialov. 
V Ljubljano pa so tudi pretihotapili na zdravljenje številne ranjene borce. Po koncu vojne in 
osvoboditvi Ljubljane, 9. maja 1945, so žično zaporo začeli odstranjevati in zasipati strelske jarke 
ter rušiti bunkerje.

Ob prvem festivalu telesne kulture v juniju leta 1957 je bil v spomin na ograjeno Ljubljano 
organiziran prvi pohod ob nekdanji žici okupirane Ljubljane. Letos se bo odvil že 57. pohod in 
tek trojk, ki se ga udeležuje izjemno število pohodnikov vseh generacij. Leta 1964 je na nekdanji 
trasi žice začela nastajati sprehajalna pot. Študenti arhitekture so ponudili idejni načrt današnje 
Poti spominov in tovarištva , ki je bila dokončana maja 1985. Danes je to enkraten zgodovinski 
spomenik naše Ljubljane - mesta heroja, ki je hkrati tudi spomenik oblikovane narave in največja, 
34 km dolga, urejena zelena rekreacijska površina. Vsak dan jo obiskuje veliko prebivalcev mesta 
in turistov, ki obiskujejo Ljubljano, največ pa na vsakoletnem pohodu ob obletnici osvoboditve.

Ob Poti spominov in tovarištva je posajenih preko 7000 dreves. Lahko rečemo, da so drevesa 
zamenjala žico in danes ljubeznivo objemajo naše mesto. Tako so Pot spominov in tovarištva 
dojeli tudi učenci osnovnih šol v neposredni bližini poti, ki so na dveh natečajih fotografirali in 
risali na Poti spominov in tovarištva in s tem dokazali, da je to spomenik namenjen sedanjim in 
predvsem bodočim generacijam. 

Zapisala Nuša Kerševan, predsednica društva Zeleni prstan

Društvo Zeleni 
prstan skrbi tudi 
za drevesa ob 
poti spominov 
in tovarištva in 
urejenost poti. 
Tako prispevajo k 
vzdrževanju tega 
svojevrstnega 
spomenika, 
ki dokazuje, 
kako je mogoče 
integrirati 
kulturno 
dediščino v 
vsakdanje 
življenje.

Več o sodelovanju  
AIS na Poti ob žici najdete  

v prilogi te revije.
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Na tej strani najdete nekaj osnovnih informacij o praznovanju, ki ga imenujemo Torta 
za Amnesty; sicer pa bo vse predstavljeno tudi na www.amnesty.si/torta, v e-glasilih in 
naslednjih številkah revije. 

Kako se lahko pridružim praznovanju? Tako da spečete ali kupite torto (lahko tudi 
kakšno drugo sladico) ter k druženju povabite nekaj prijateljev, znancev, članov družine... 
Skupaj se fotografirajte ob torti in vsaj trije med vami podpišite aktualno peticijo, zaželeno 
pa je, da je podpisov čim več. 

Kaj naredim s fotografijo? Fotografijo torte (fino je, da ste na njej vidni tudi podpisniki 
peticije, ni pa nujno) nam lahko pošljete preko Facebook aplikacije. Našli jo boste na FB 
strani Amnesty Slovenije: preprosta aplikacija vas bo vodila čez nekaj korakov, v okviru 
katerih boste naložili fotografijo in podpisali aktualno peticijo. Če ne uporabljate FB, nam 
lahko fotografijo posredujete po elektronski (torta@amnesty.si) ali navadni pošti. Več 
informacij najdete na www.amnesty.si/torta. 

Kje najdemo peticijo? Če boste sodelovali preko FB, boste peticijo lahko podpisali tam. 
Za ostale bo na voljo za podpis na www.amnesty.si/torta.

Za kakšne peticije gre? Vsakih nekaj tednov bomo izpostavili novega človeka ali 
skupino ljudi, ki so v nevarnosti zaradi svojega zavzemanja za človekove pravice, jih po 
krivici preganjajo, se jim kršijo pravice do svobode izražanja… Zanj/e se boste zavzeli s 
podpisom peticije. 
 
Kaj pomeni, da bo znani donator namenil 100 EUR? V AIS iščemo donatorje, ki bi bili 
pripravljeni vsako tako gesto (fotografija torte in najmanj 3 podpisi) nagraditi s 100 EUR 
donacije za Amnesty. To ne pomeni, da morajo tisti, ki naredijo torto in zberejo najmanj 
tri podpise pod peticijo, tudi donirati 100 EUR! Če kdo od njih želi donirati, pa seveda 
lahko in bomo zelo veseli.

Lahko doniram tudi jaz? Glede na to, da v AIS zaradi ohranjanja nepristranskosti naše 
delo večinoma financiramo iz članarin in donacij, so prostovoljni prispevki posameznikov 
za nas izjemno pomembni. Če ste za nadaljevanje dela za ogrožene posameznike 
slovenski Amnesty pripravljeni podariti 100 EUR, vam bomo zelo hvaležni. Če je to za vaš 
žep previsoka vsota, se morda lahko še s kom povežete: če da vsak od 5 prijateljev po 20 
EUR, boste že nagradili eno torto in najmanj tri podpise! 

Kdaj se začne praznovanje? Predvidoma z aprilom 2013. 

Želim sodelovati. Kje izvem več? Na www.amnesty.si/torta ali pa nam pišite na torta@
amnesty.si.

PRAZNUJMO 25 LET AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

S TORTO, PODPISOVANJEm PETICIJ 
IN ZBIRANJEm SREDSTEV 
10. DECEmBRA 2013 BO SLOVENSkA AmNESTY DOPOLNILA 25 LET. VABImO VAS, DA ZA NAš 
ROJSTNI DAN SPEČETE TORTO, SE Z NJO FOTOGRAFIRATE, POVABITE NEkAJ PRIJATELJEV ALI 
DRUŽINO TER SkUPAJ Z NJImI PODPIšETE AkTUALNO PETICIJO. ZA VSAkO FOTOGRAFIJO 
TORTE IN VSAJ TRI PODPISE POD PETICIJO BO ZNAN DONATOR NAmENIL 100 EUR ZA 
NADALJNJE DELO AIS ZA OGROŽENE LJUDI. 

Primarni logotip 

Prvo torto za 25 let AIS je spekla 
Valentina Smej Novak. K peki je 
prijazno povabila ekipo iz pisarne, 
posneli pa smo tudi video. Slednjega 
– in tudi več fotografij – najdete na 
www.amnesty.si. Hvala Valentina!

TORTA ZA AMNESTY  
V 3 KORAKIH
1.  Speci torto.
2.  Povabi prijatelje k podpisu 

aktualne peticije.
3.  Fotografirajte se s torto in vsaj 

trije podpišite peticijo.

KAM POŠLJEM FOTOGRAFIJO,  
KJE PODPIŠEMO?
1.  Preko Facebook aplikacije: 

dostopna na FB strani  
Amnesty Slovenije.

ali
2.  Preko e-pošte na  

torta@amnesty.si.
ali 
3.  Po navadni pošti.

Več informacij:  
www.amnesty.si/torta

Foto: Tanja Ristič
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»VSI PRIMERI SO POMEMBNI IN 
NUDIJO IZZIV. TO JE DOBRA STRAN 
DELA ZA ČLOVEkOVE PRAVICE!«
TAkO PRAVI DR. ANDREA SACCUCCI, ITALIJANSkI ODVETNIk IN PREDAVATELJ, V SLOVENIJI 
ZLASTI ZNAN, kER JE USPEšNO ZASTOPAL SkUPINO IZBRISANIH PRED EVROPSkIm SODIšČEm 
ZA ČLOVEkOVE PRAVICE. NAš SOGOVORNIk, kI SE JE PRIJAZNO ODZVAL NAšEmU VABILO ZA 
ČLANSTVO V ŽIRIJI NA FESTIVALU DOkUmENTARNEGA FILmA, UŽIVA TAkO V ODVETNIšTVU kOT 
V PREDAVANJU. »mOJE AkADEmSkO DELO JE BISTVENEGA POmENA ZA IZBOLJšEVANJE mOJIH 
DOSEŽkOV, PRAVNA PRAkSA PA mI NUDI NEPRECENLJIVO PODPORO PRI POUČEVANJU IN 
RAZISkOVALNIH AkTIVNOSTIH. mISLIm, DA mORAJO BITI NA mODERNIH FAkULTETAH šTUDENTJE 
PRAVA SPOSOBNI RAZUmETI RESNIČNI UČINEk TEGA, O ČEmER BEREJO V kNJIGAH.«

Zakaj ste se odločili zagovarjati izbrisane? 
Kontaktiralo nas je nekaj italijanskih in slovenskih prijateljev ter Mirovni inštitut. Prišli 
so v našo pisarno v Rimu, nam predstavili primer in nas prosili za oceno, ali je možnost 
za uspešno pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Nekaj mesecev 
smo podrobno preučevali primer in po pregledu na tisoče dokumentov smo se odločili, 
da gremo pred sodišče v Strasbourg, za kar smo izbrali ducat vodilnih pritožnikov. Že od 
začetka sem menil, da imajo izbrisani močan primer na podlagi Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic, a sem se zavedal, da je mnogo procesnih preprek in tehničnih 
ovir, ki jih je bilo treba premagati z ustrezno strategijo pravdanja. Sicer zame in za mojo 
firmo ni nenavadno, da zastopamo žrtve kršitev človekovih pravic proti drugim državam 
pogodbenicam, ne le proti Italiji. Toda primer izbrisanih je bil edinstven, ker je prizadel 
na tisoče državljanov nekdanje Jugoslavije, ki po številnih letih sodnih postopkov pred 
slovenskimi sodišči niso dosegli ustrezne poprave krivic za protipraven izbris iz registra 
stalnega prebivalstva in iz tega izhajajočih škodljivih posledic.

Ali je bil to zapleten primer: z vidika priprave in organizacije dela? Koliko ur, ljudi, 
sredstev je bilo vključenih?
Prvi izziv je bil že preverjanje dejstev in odločitev, ali je na tej podlagi kaka možnost za 
vložitev pritožbe na ESČP. Vprašanje je bilo tudi, v kakšnem obsegu naj se izpostavi izbris, 
zlasti glede na to, da je bilo Sodišče doslej zelo previdno pri obravnavi primerov, ki so 
povezani z odrekanjem državljanstva in/ali nezagotavljanjem ureditve pravnega statusa. 
Delo na primeru je terjalo veliko človeških in finančnih virov: pravni tim so sestavljali 
štirje odvetniki (vključno z mano) ter administrativno osebje; sodelovali smo z Mirovnim 
inštitutom in prostovoljci, ki so pomagali pritožnikom. Treba je bilo zbrati ogromno 
dokumentov in jih prebrati (zakonodajo, upravne in sodne odločitve glede posameznih 
primerov, sodbe ustavnega sodišča, politične izjave, splošno pisanje glede izbrisanih) in 
da bi jih celovito razumeli, je bilo treba v grobem naštudirati tudi delovanje slovenskega 
prava in prakse v zvezi z pridobitvijo državljanstva in urejanjem statusa tujcev. Priprava 
primera je prav tako terjala veliko dela, ker je bilo treba analizirati zapletena pravna 
vprašanja, ki so bila posledica izbrisa, preučiti zakonodajne spremembe ter sodne in 
upravne prakse glede izbrisa, pripraviti vrsto sodnih pisanj glede dopustnosti, meril in 
pravičnega zadoščenja za Senat in Veliki senat, pregledati odgovore vlade in stranskih 

Dr. Saccuci je skupaj s kolegom 
Antonom Giulio Lano in Mirovnim 
inštitutom prejel nagrado European 
Pro Bono mreže PILnet za zgledno 
partnerstvo v javnem interesu.
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intervenientov, se udeleževati obravnav pred sodiščem in Velikim senatom, vzdrževati 
stike z vsakim pritožnikom, ocenjevati njihovo osebno situacijo med postopkom itd. 
Kljub vsem prizadevanjem smo se bali, da bodo slovenske oblasti morda poskušale 
razvodeneti primer s tem, da bi dale pritožnikom dovoljenja za stalno bivanje (z 
retroaktivnim učinkom na podlagi posebnih odločb za ugotovitev prebivanja v državi za 
nazaj), preden bi sodišče razsodilo o zadevi. Čeprav je Veliki senat povsem delil naše 
mnenje, da pritožniki, ki so dobili dovoljenje za stalno prebivanje, s tem niso izgubili 
svojega statusa žrtve, saj niso imeli na voljo nobene oblike odškodnine, pa je dejansko 
prvostopna sodna odločitev za tri pritožnike razsodila, da pritožba ni dopustna prav zaradi 
tega razloga (da ni statusa žrtve). Veliki senat je glede tega menil, da se takšna odločitev 
– čeprav nepravilna – ne more spremeniti iz povsem procesnih razlogov. To je dober 
primer tega, koliko nepričakovanih dejavnikov lahko vpliva na izid v tako kompleksnem 
primeru.

Za izbrisane ste pred ESČP izbojevali pomembno zmago. Konec januarja je slovenska 
vlada sprejela Akcijski načrt za uresničevanje sodbe ESČP. Predlagali so prijateljsko 
poravnavo za določitev materialne škode. Ste pričakovali tak predlog? Kakšna je vaša 
vloga v tej fazi postopka?
No, pričakovali smo, da bo slovenska vlada vzela resno priporočilo Sodišča, naj se s 
predstavniki pritožnikov dogovori o morebitni »prijateljski« poravnavi; to v primerih 
takšnega postopka množičnih zahtev, ki izhajajo iz sistemskega nedelovanja domačega 
prava in prakse, pogosto predstavlja najboljši ‘izhod’ za državo, ki mora odgovarjati. 
Prijateljska poravnava ne bi smela pokrivati le materialnih odškodnin za šest pritožnikov, 
ampak tudi vzpostavitev ad hoc sheme za kompenzacijo vsem izbrisanim. Obe zadevi 
(posamezni in splošni ukrepi) morajo iti z roko v roki in se ne smejo obravnavati ločeno. 
V Akcijskem načrtu vlada priznava, da bi dosežena prijateljska poravnava s pritožniki 
morala služiti kot osnova za poravnavo z vsemi ostalimi. Mehanizem pogajanj, ki ga 
predpostavlja Akcijski načrt, se zdi nekoliko zapleten; je tveganje, da bo tako časovno 
potraten kot drag. Toda nosilna ideja je vredna skrbnega premisleka in bi lahko služila 
za model prihodnjih poravnav zunaj sodišča za množične zahteve, izhajajoče iz široko 
razširjenih kršitev človekovih pravic. 

Moja vloga bo, da bom del pogajalskega tima, ki bi moral biti vzpostavljen v pisarni 
državnega tožilca, kjer bom skušal doseči čim bolj zadovoljujoči dogovor za pritožnike in 
za vse izbrisane v skladu s temi štirimi kriteriji: ustreznost, predvidljivost, trajnost, hitrost. 
Toda slovenska vlada nas še ni uradno kontaktirala za začetek procesa pogajanj in čas 
se izteka. Sodba Velikega senata je postavila enoletni rok za vzpostavitev odškodninske 
sheme. Če se v naslednjih nekaj mesecih ne bo zgodilo nič prepričljivega, to pomeni, da 
lahko 27. junija 2013 na sodišče v Strasbourgu vložim na stotine novih pritožb izbrisanih, 
ki bodo zahtevali pravično zadoščenje neposredno od Sodišča, do katerega niso 
upravičeni na podlagi domačega prava.

Pogosto delate na primerih, kjer gre za množične kršitve človekovih pravic. Ste se za 
to specializirali?
Da, trenutno se ukvarjam z več primeri množičnih pritožb pred sodiščem v Strasbourgu, 
ki izhajajo iz široko razširjenih kršitev človekovih pravic, povzročenih s strukturnimi 
pomanjkljivostmi v notranjih pravnih sistemih. To je ‘nova meja’ pravdanja za človekove 
pravice v Evropi in odseva težnjo ESČP, da bi delovalo kot ustavno sodno telo, ki postavlja 
splošne minimalne standarde na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
oblikuje evropsko pravo človekovih pravic, katerega vrhovni garant je. Množični pravni 
spori glede človekovih pravic pred Evropskim sodiščem so precej nov pojav, a se hitro 
razvija, tudi zato ker bistveno vpliva na delovanje sistema ESČP. Sodišče je nedavno 
vzpostavilo poseben proceduralni sporazum, imenovan ‘postopek pilotne sodbe’, ki 
se uporablja, kadar dejstva pritožbe razkrijejo, da v državi pogodbenici, ki jo pritožba 
zadeva, obstajajo strukturni ali sistemski problemi ali drugo podobno nedelovanje 
sistema, ki so spodbudili ali bi lahko spodbudili podobne pritožbe, da gre torej za večje 
število identičnih zadev. Temu postopku so sledili tudi glede izbrisanih. 

Daljša verzija pogovora je objavljena na www.amnesty.si.

Pogovarjala se je Metka Naglič.

In drugi primeri 
množičnih kršitev?

»Trenutno sem kot 
odvetnik ali svetovalni 
odvetnik vključen v 
skupinsko pritožbo proti 
Italiji v primeru stotin 
posameznikov, ki so se 
okužili z virusoma HIV 
ali hepatitisa C, ker so 
prejeli okuženo krvno 
transfuzijo ali okužene 
izdelke iz krvi, zaradi 
česar zatrjujejo kršitev 
pravice do življenja; v 
pritožbo proti Grčiji v 
zvezi z neprostovoljno 
menjavo obveznic 
grške vlade, ki je 
povzročila 20 milijard 
izgube investitorjem 
posameznikom, saj so 
bili prisiljeni v postopek 
prestrukturiranja dolga 
brez njihovega soglasja; 
proti Italiji je vložena 
pritožba glede stotin 
imetnikov prejšnje 
italijanske valute lire, 
ki niso mogli zamenjati 
svojih prihrankov v evro 
zaradi nepričakovane 
določitve roka za 
izvedbo menjave z 
zakonom. Preučujemo 
pa tudi druge primere 
strukturnih kršitev v 
Albaniji, Sloveniji in 
Makedoniji.«
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PRIDRUŽITE SE mREŽAm PROSTOVOLJCEV! Za LGBT: lgbt@amnesty.si Za Afriko: afrika@amnesty.si Za Rome v Evropi: romi-evropa@amnesty.si 

SPREmEmBE V VRSTAH kOORDINATORk 
IN kOORDINATORJEV PODROČIJ
kOT VESTE, V SLOVENSkI AmNESTY DELUJEJO TUDI kOORDINATORJI, kI PROSTOVOLJNO 
DELUJEJO NA DOLOČENIH TEmATIkAH – SAmI ALI V SODELOVANJU Z DRUGImI (mREŽAmI).

V zadnjih mesecih so nekateri od njih odšli za novimi izzivi, 
pridružili pa so se novi obrazi. Tako po novem ob Janezu 
Kozamerniku področje Romov v Evropi koordinira Alja Beber. 
Balkan pa je po nekoliko daljšem premoru prevzela Meliha 
Tuhčič. Koordinatorki za Bližnji vzhod in severno Afriko Tjaši 
Petročnik sta se pridružili Petra Komel in Andreja Šuštar.

Od aktivnega koordinatorstva področja LGBTQI se je poslovila 
Polona Jaunik; veseli nas, da ostaja naša prostovoljka. 
Za to področje bomo v prihodnjih mesecih iskali novega 
koordinatorja ali koordinatorko. Zainteresirani se nam lahko že 
oglasite.

ZAHTEVAmO PRAVICE ZA ROmE - TAkOJ!
kOORDINACIJSkA mREŽA ZA PRAVICE ROmOV V EVROPI VABI V OkVIRU SVETOVNEGA DNEVA 
ROmOV (TA JE 8. APRILA) k PODPISU PETICIJE kOmISARkI EU ZA PRAVOSODJE, TEmELJNE 
PRAVICE IN DRŽAVLJANSTVO VIVIANE REDING. S PETICIJO BOmO EU POZVALI k UČINkOVITI 
AkCIJI ZA ODPRAVO DISkRImINACIJE, PRISILNIH IZSELITEV IN SEGREGACIJE ROmOV. 

Za dostop do vode in ustreznih bivališč za slovenske Rome so se v okviru maratona pisanja apelov 2012 zavzeli tudi številni slovenski šolarji. 
Na fotografijah apela iz OŠ Frana Kranjca iz Celja. 

Peticija bo v začetku aprila objavljena tudi na spletni strani 
www.amnesty.si, v živo pa jo bomo podpisovali v klubu Jalla 
Jalla na Metelkovi v Ljubljani v petek, 5. aprila, po 20. uri. 
Zbrati moramo vsaj 500 podpisov, kar je za nas izziv, zato vas 
pozivamo, da angažirate svoje znance in znanke.

EU si je predolgo zatiskala oči: čas je, da se odpravijo 
kršitve človekovih pravic Romov in romskih skupnosti. 
EU mora sprejeti ukrepe za boj proti diskriminaciji 
Romov v državah članicah. Ko pravi naš slogan: 
Človekove pravice tukaj. Pravice Romov zdaj. 

Janez Kozamernik,  
koordinator mreže za pravice Romov v Evropi
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PODPISUJTE mOBILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/smsPODPISUJTE mOBILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/sms

REkORDEN mARATON PISANJA 
APELOV 2012
LETOS SO AmNESTYJINI PODPORNIkI šIROm SVETA POSLALI REkORDNO šTEVILO APELOV 
ZA POSAmEZNIkE IN SkUPINE, kI SO JIm kRšENE ČLOVEkOVE PRAVICE – kAR 1,6 mILIJONA. 
IN REkORDNO SO SE LJUDJE ODZVALI TUDI V SLOVENIJI – SkUPAJ SmO POSLALI 10.200 
PISEm NA 10 kONCEV SVETA. ZDAJ UPAmO NA REkORDEN POZITIVEN ODZIV DRŽAV, kI TEm 
POSAmEZNIkOm IN SkUPINAm ČLOVEkOVE PRAVICE kRšIJO.

Kdo vse in kako je v Sloveniji lani sodeloval v tej najbolj številni 
akciji za človekove pravice na svetu, ki je kot vsako leto 
potekala v dneh okoli 10. decembra, dneva človekovih pravic? 

Osnovnošolci in srednješolci s kar 48 šol so pisali pisma – tako 
predstavnikom držav, ki kršijo človekove pravice, kot tudi 
10 posameznikom in skupinam, ki so žrtve kršitev, so zaprti 
izključno zaradi svojega dela za človekove pravice, so žrtve 
onesnaženja, ki ga povzroča naftna industrija, neustrezne 
zakonodaje, ki jim ne omogoča dostopa do pitne vode, 
žrtve policijskega nasilja, kolektivnega izgona zaradi etnične 
pripadnosti ... Nekateri šolarji so k pisanju povabili tudi svoje 
taborniške kolege, v fotografskem krožku posneli filmček, 
spregovorili o akciji v oddaji Dobro jutro ter v lokalnih in šolskih 
časopisih. Velika zahvala gre tudi vsem učiteljicam in učiteljem, 
ki so nad pisanjem pisem navdušili svoje učence. 

Prostovoljci so organizirali akcije podpisovanja apelov v Ljubljani 
na Metelkovi in na Prešernovem trgu, v Mariboru pred Štukom, 
na božičnem sejmu v Lendavi, ob Blejskem jezeru in na 
Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Pridružili so se jim še 
mladi, ki so organizirali akcije na Gimnaziji Kranj, II. gimnaziji 
Maribor in na Poljanski gimnaziji v Ljubljani. V Sevnici, Velenju 
in na Jesenicah pa so maraton gostili mladinski klubi. Apele so 
lahko podpisali tudi obiskovalci 22 enot knjižnic.

Skozi vse leto vas bomo obveščali, kaj smo skupaj dosegli. Za 
zdaj pa nekaj besed dveh izmed številnih, ki so bili deležni 
naše in vaše podpore.

Ana Montila, žena Juana Almonte Herrera, člana organizacije 
Dominikanski odbor za človekove pravice, ki je pogrešan od 
leta 2009, ko ga je aretirala policija, nam je sporočila: 

»S temi pismi in karticami sem prejela najlepše božično darilo 
v teh treh letih, odkar sem izgubila moža. Hvala vam, ker s 
tem ohranjate spomin nanj in ste zanj povedali vsemu svetu. 
Zahvaljujem se vsakemu posamezniku, ki si je vzel čas in delil 
mojo bolečino.«

Tole pa je odziv Claudie iz skupnosti iz ulice Coastei street v 
Romuniji, ki je bila prisilno izseljena:

»Najlepša hvala vsem za pisma, ki so bila poslana županu, in 
prav tako za pisma solidarnosti, ki smo jih prejeli mi. Čutimo 
veliko podporo in smo samozavestni, da bomo z vašo podporo 
z vsega sveta uspeli. Ne obupamo, ker vemo, da nam toliko 
ljudi stoji ob strani v našem boju za pravico. Res smo ganjeni, 
ko vidimo, da ljudje z vsega sveta mislijo na nas. Hvala vsem iz 
dna srca.« 

J.T.

Foto: Ana Marija Kolenc

Prostovoljci so v mrazu na 10. december zbirali podpise tudi na 
Prešernovem trgu.

Foto: Ana Marija Kolenc

V nekaterih barih so gorele lanterne za posameznike in skupine za 
katere so pisali.



O GLOBALNI NEENAkOSTI Z VIDIkA ČLOVEkOVIH PRAVIC

STRUkTURNI TEmELJI NEENAkOSTI
»GLOBALNA NEENAkOST, VkLJUČNO S PERSPEkTIVE ČLOVEkOVIH PRAVIC, JE IZZIV, kI 
GA DANES NE BI SmEL PREZRETI NIHČE OD GOSPODARSkIH VODITELJEV IN VODITELJEV 
VLAD,« JE mED DRUGIm DEJAL OB JANUARSkEm SVETOVNEm GOSPODARSkEm FORUmU 
V DAVOSU SALIL SHETTY, GENERALNI SEkRETAR AI. OBJAVLJAmO CELO NJEGOVO 
RAZmIšLJANJE; AkTUALNO JE ZA VES SVET, Z mARSIkATERE DImENZIJE TUDI ZA 
SLOVENIJO.
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Države, kot je na primer Kitajska, ki so doživele največjo 
gospodarsko rast, pesti vse večja neenakost v porazdelitvi 
bogastva. Kot je ugotovila Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, je v najbogatejših državah povprečen 
prihodek najbogatejših 10 odstotkov prebivalstva devetkrat večji 
od najrevnejših 10 odstotkov. To je sedemkrat več kot pred 25 
leti. Le malo držav ne sledi temu trendu...

V času, ko se na milijone ljudi sooča z naraščajočimi stroški 
in rezi v socialne izdatke, so razkritja tega, kako so bili zelo 
bogati in največje korporacije sposobni tako v dobrih kot slabih 
časih zaščititi svoje bogastvo, podžgala proteste in zahteve po 
zakonodajnih spremembah. 

Ampak, ali gre za izziv človekovih pravic? Menim, da. Aktivisti za 
človekove pravice se že dolgo borijo proti neenakosti, ki temelji 
na posameznikovi identiteti ali statusu - spolna neenakost, 
neenako obravnavanje na podlagi rase, vere ali drugih okoliščin 
osebe. Gre pa še za širši vidik. Če si ženska, če izhajaš iz 
marginalizirane etnične skupine, če prihajaš iz odrinjene regije 
v državi, je veliko večja verjetnost, da si revna oz. reven. Če 
si na dnu družbene piramide, je zelo verjetno, da si tudi na 
dnu ekonomske piramide. Državljanske in politične pravice so 
prepletene z ekonomskimi in socialnimi pravicami.

Da bo jasno: človekova pravica do enakega bogastva ne obstaja, 
niti je nikoli ne bo. Toda pravo človekovih pravic določa, da ima 
vsakdo pravico do ustreznega življenjskega standarda, vključno 
z ustrezno hrano, vodo in bivanjskimi razmerami. Otroci imajo 
pravico do izobraževanja. Vsakdo ima pravico do dostopa do 
osnovne in nujne zdravstvene oskrbe. Vsakdo ima pravico do 
pravne zaščite, kar vključuje učinkovito delovanje kazensko-
pravnih sistemov. Vlade morajo delati v smeri izboljševanja 
dostopa do blaga in storitev, ki so bistvene na celovito uživanje 
človekovih pravic. Odgovorne so tudi za njihovo kakovost.

Mednarodno pravo sicer ne terja od držav, da zagotovijo vse 
dobrine in storitve, ki so nujne za uživanje človekovih pravic, so 
pa države odgovorne, da zagotovijo okvir, ki ljudem omogoča 
uresničevanje teh pravic. 

Ob analiziranju teh tematik smo se običajno osredotočali na to, 
kako vlade porabljajo svoje sredstva. Toda pogledati moramo 

tudi v strukturne temelje za poglabljanje globalne neenakosti – 
vključno z preusmeritvijo sredstev, ki bi morala biti porabljena 
za javno dobro. 

Jeza v Grčiji je eksplodirala, ko se je izkazalo, da je minister 
za finance vedel za bogate Grke, ki so imeli denar spravljen 
na računih švicarskih bank, da bi se izognili davkom, a ni 
ukrepal. V Veliki Britaniji se je izkazalo, da so multinacionalke 
plačevale nizke davke ali pa sploh ne. V obeh primerih je jezo 
javnosti podžigalo dejstvo, da vlade nalagajo globoke reze 
v socialne izdatke in da je bilo ogromno ljudi pahnjenih v 
revščino.

Pri takih razkritjih ne gre nujno za nezakonito ravnanje. 
Očitna korupcija in kraja javnih sredstev je že stara zgodba, 
ki se odvija v številnih državah, kjer ob obsežnem naravnem 
bogastvu obstaja tudi huda revščina. Zdaj pa vidimo, kako 
številni predstavniki skorumpiranih političnih elit, ki so si 
zasegli vire številnih regij, uporabljajo te iste finančne strukture 
za prenos in skrivanje nezakonito pridobljenega bogastva, 
kamor sodijo tajna davčna nebesa in uporaba multinacionalnih 
korporacijskih struktur v igri ‚skrijmo profite‘.

Živimo v svetu, v katerem se lahko super bogati izognejo 
davkom, a obdržijo vse koristi tega, da so prebivalci določene 
države; v katerem si lahko neetična podjetja prisvojijo 
naravna bogastva držav, ki so bogata z viri, in v katerem lahko 
skorumpirane elite spravijo svoj denar v tujino – tudi po tem, 
ko so njihovi zločini že izpostavljeni. 

Boj z revščino in neenakostjo je kompleksen izziv. Ni 
magične palčke. A ko si vlade prizadevajo, da bi uravnotežile 
bilance, najbolj trpijo tisti, ki najbolj potrebujejo socialne 
storitve in varnostne mreže. Ob preiskavi vedno večjih 
neenakosti v svetu je treba izpostaviti in preiskati strukturne 
temelje za to. Potrebujemo tako večjo transparentnost 
kot bolj učinkovito mednarodno sodelovanje, če naj nam 
uspe resno nasloviti posledice naraščajočega razkoraka v 
bogastvu. Z večjo transparentnostjo bi lahko končno naslovili 
številne najhujše prakse. Korist za človekove pravice bi bila 
ogromna.

Salil Shetty, generalni sekretar AI.
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DVE POmEmBNI SODBI EVROPSkEGA SODIšČA 
EVROPSkO SODIšČE ZA ČLOVEkOVE PRAVICE (ESČP) JE JANUARJA RAZSODILO, DA JE DRUŽBA BRITISH 
AIRWAYS DISkRImINIRALA NADIO EWEIDO, kOPTSkO kRISTJANkO, kO JI JE PREPOVEDALA NOšENJE 
VIDNEGA kRIŽA V SLUŽBI. DECEmBRA PA JE ESČP SOGLASNO ODLOČILO, DA JE NEkDANJA JUGOSLOVANSkA 
REPUBLIkA mAkEDONIJA ODGOVORNA ZA NEZAkONITO PRIDRŽANJE, PRISILNO IZGINOTJE, mUČENJE 
IN DRUGE OBLIkE SLABEGA RAVNANJA Z NEmškIm DRŽAVLJANOm TER ZA NJEGOVO PREmESTITEV IZ 
mAkEDONIJE NA LOkACIJE, kJER SO mU BILE šE NAPREJ RESNO kRšENE ČLOVEkOVE PRAVICE. 

Sodba v primeru zaposlene na British Airways predstavlja 
pomembno potrditev pravice do svobode veroizpovedi in 
izražanja, katerih del je tudi nošenje verskih simbolov. Amnesty 
International je dokumentirala več podobnih primerov, ko so 
bili posamezniki muslimanske veroizpovedi odpuščeni ali pa jih 
delodajalci v zasebnem sektorju niso najeli samo zato, ker so 
nosili vidne verske ali kulturne simbole ali oblačila. 

Zgodovinski pa je tudi izrek sodbe o Ciinem pridržanju in 
izročitvi nemškega državljana Khaleda El-Masrija, saj je 
evropska država prvič spoznana za odgovorno za vpletenost v 
tajne programe pod vodstvom ZDA. Gre za mejnik v boju proti 
nekaznovanosti. 

Več o obeh sodbah si preberite na www.amnesty.si.

OBETA SE NOVA POT DO PRAVICE  
ZA mILIJONE REVNIH
LJUDEm, kATERIH EkONOmSkE, SOCIALNE IN kULTURNE PRAVICE SE TEPTAJO, SE PREkO 
ZDRUŽENIH NARODOV OBETA POT DO PRAVICE. GRE ZA NOVI mEHANIZEm ZA PRITOŽBE, 
VZPOSTAVLJEN Z IZBIRNIm PROTOkOLOm ZA EkONOmSkE, SOCIALNE IN kULTURNE 
PRAVICE. TA BO POSAmEZNIkOm IN SkUPINAm OmOGOČIL ISkATI PRAVICO PREkO ZN, 
ČE BODO NJIHOVE PRAVICE, NPR. DO USTREZNEGA BIVALIšČA, HRANE, VODE, SANITARIJ, 
ZDRAVJA, SOCIALNEGA VARSTVA IN IZOBRAZBE, kRšENE, VLADE PA TEGA NE BODO 
POPRAVILE OZ. ZAGOTOVILE PRAVICE. 

Gre za izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah (MPESK), ki je začel veljati, 
ko ga je ratificiralo 10 držav. V teh državah se bo tudi najprej 
neposredno uporabljal, in sicer od 5. maja 2013. Protokol je 
pravno zavezujoč le v državah, ki so njegove pogodbenice. Prvi 
deseterici morajo slediti še ostale države. Na svetovni ravni je 160 
pogodbenic MPESK, ki bi lahko podpisale tudi izbirni protokol. 

Slovenija je protokol podpisala med prvimi, a ga še ni ratificirala, 
čeprav smo oblasti v AIS k temu že pozivali in so zatrdili, da 
je ratifikacija načrtovana. Ratifikacija pomeni, da državni zbor 
mednarodno pogodbo prenese v notranje pravni red. 

Protokol je pomemben predvsem za ljudi, ki so utrpeli kršitve, kot 
sta na primer prisilna izselitev z njihovih domov ali pa odrekanje 
izobrazbe zaradi tega, kjer živijo. Omogoča jim namreč, da - 
potem ko izčrpajo vse pravne možnosti znotraj svoje države 
- njihove pritožbe obravnava neodvisni mednarodni odbor 
strokovnjakov. Več informacij o tem pomembnem koraku najdete 
na www.amnesty.si (novica z dne 5.2.2013).

Nov protokol je pomembno orodje, še posebej za tiste, ki živijo v revščini; 
z njegovo pomočjo bodo lahko terjali odgovornost vlade za zagotavljanje 
njihovih pravic. Fotografija prisilne izselitve - ljudje opazujejo rušenje 
prvih hiš v naselju Craica, Baia Mare, Romunija, maj 2012.
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POšLJITE SVOJ SOS EVROPI!
Pošljite apel evropski poslanki ali evropskemu poslancu (apel najdete v tej rubriki). 
Povabite k podpisu še druge - prijatelje, sošolce, sodelavce, sostanovalce: apel lahko 
prepišejo ali pa skopirajo našega. Če ste bolj za »virtualno«, pa apel podpišite na naši 
spletni strani: www.amnesty.si/migracije.

Zakaj pišemo evropskim poslancem? Ker ima Evropski parlament pomembno vlogo 
pri zagotavljanju nadzora nad sporazumi o nadzoru migracij, zlasti glede tega, kako ti 
vplivajo na človekove pravice.

Naredite apel v obliki ladjice. Bi želeli svoj apel narediti bolj vpadljiv? Zgibajte ladjico 
ali pa jo naredite iz katerega koli drugega materiala. Na svojo ladjico napišite ali narišite 
apel – sporočilo. Vse ladjice, ki nam jih boste poslali do 15. aprila, bomo uporabili kot 
skupni poziv Evropskemu parlamentu. 

Več navodil in idej za izdelavo ladjice najdete na www.amnesty.si/migracije. Ladjice 
pošljite na naslov: Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.

Pri delu z mladimi izpeljite delavnico na to temo; nadgradite jo z ustvarjanjem 
ladjic. Če ste učitelj ali mladinski delavec, najdete na www.amnesty.si/migracije predlog 
delavnice, ki jo lahko uporabite.

Oglejte si film z zgodbami migrantov. Organizirate lahko filmski večer s svojimi prijatelji, 
v mladinskem centru ali kulturnem domu ali pri šolskih urah. Predloge filmov najdete na 
www.amnesty.si/migracije. Ogledu lahko sledi razprava in podpisovanje apelov evropskim 
poslancem.

Pripravite lahko tudi čisto svoj dogodek, s katerim boste opozorili na pravice migrantov, 
beguncev in prosilcev za azil. Na www.amnesty.si/migracije si lahko ogledate nekaj akcij 
iz drugih držav. Sporočite nam, kaj ste oz. boste naredili.

S.O.S. EVROPA

ZA PRAVICE mIGRANTOV,  
BEGUNCEV IN PROSILCEV ZA AZIL
VSAkO LETO SE TISOČE LJUDI ODPRAVI NA STRAšLJIVO POTOVANJE ČEZ SREDOZEmSkO 
mORJE PROTI EVROPI, NA NEVARNIH, PRENATRPANIH ČOLNIH IN BREZ USPOSOBLJENE 
POSADkE. NEkATERI BEŽIJO PRED OBOROŽENImI kONFLIkTI, DRUGI SkUšAJO UBEŽATI 
REVšČINI, TRETJI PRED PREGANJANJEm IZ POLITIČNIH, VERSkIH ALI DRUGIH RAZLOGOV. 
mNOGI EVROPE NE DOSEŽEJO. UmREJO ZARADI DEHIDRACIJE, SE UTOPIJO ALI PA JIH 
PRESTREŽEJO PATRULJNI ČOLNI IN JIH VRNEJO V DRŽAVO, IZ kATERE SO IZPLULI. V 
ZADNJIH LETIH SO EVROPSkE DRŽAVE POGOSTO mIGRANTE ZAJELE ŽE NA mORJU IN JIH 
VRAČALE V DRŽAVE, IZ kATERIH SO IZPLULI. TUDI, kO JE BILO JASNO ALI VERJETNO, DA 
JIm TAm GROZI mUČENJE IN DRUGE kRšITVE. V NADALJEVANJU SI POGLEJTE, kAkO LAHkO 
UkREPATE!

KDO JE?

Begunec je oseba, ki jo 
tuja država sprejme in 
zaščiti, ker je morala svojo 
državo zapustiti zaradi 
utemeljenega strahu 
pred preganjanjem zaradi 
njene rase, vere, narodne 
pripadnosti, pripadnosti 
določeni družbeni skupini 
ali političnemu prepričanju. 

Prosilec za azil je oseba, ki 
v določeni državi zaprosi za 
zaščito in čaka na odločitev 
o podelitvi zaščite. Medtem 
se je ne sme prisiliti, da se 
vrne v svojo državo.

Migrant je oseba, ki zapusti 
svojo državo, da bi živela v 
drugi, zaradi dela, študija, 
družinskih ali drugih 
razlogov.



Vsako leto se tisoče ljudi odpravi na nevarno potovanje 
čez Sredozemsko morje proti Evropi. Nekateri bežijo  

revščini, tretji pred preganjanjem iz političnih, verskih 
ali drugih razlogov. Pridružite se kampanji Amnesty 
International za zaščito pravic migrantov, beguncev  
in prosilcev za azil.

www.amnesty.si/migracije

Zaščitite človekove pravice 
migrantov, beguncev  
in prosilcev za azil.

S.O.S. 
EVROPA 
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V letu 2011, v času 
vstaj v severni Afriki in 
na Bližnjem vzhodu, 
je med prečkanjem 
Sredozemskega morja 
umrlo najmanj 1500 
ljudi. Nihče jih ni rešil 
iz morja, ki je najbolj 
prometno in nadzorovano 
na svetu.
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KJE NAJDETE VEČ INFORMACIJ?  
Obiščite 

www.amnesty.si/migracije.

APEL EVROPSkEmU PARLAmENTU
Spoštovana evropska poslanka /spoštovani evropski poslanec,
evropske poslance pozivam, da zahtevate, naj Evropske države, institucije in agencije 
Evropske unije:

  povečajo zmogljivosti in izboljšajo koordinacijo za operacije iskanja in reševanja in javno 
poročajo o ukrepih, sprejetih za preprečevanje smrti na morju;
  javno objavijo vse sporazume o nadzoru migracij;
  zagotovijo varstvo človekovih pravic migrantov, beguncev in prosilcev za azil. Ustrezna 
varovala in neodvisen nadzor morajo biti neločljiv del politik in praks nadzora migracij;
  naj ne izvršujejo ali sprejemajo sporazumov o nadzoru migracij z državami, ki ne 
spoštujejo in varujejo človekovih pravic migrantov, beguncev in prosilcev za azil in 
nimajo ustreznega sistema za presojo prošenj in podelitve mednarodne zaščite.

Datum: Podpis: 

Podpisane apele nam prosim posredujte do 15. aprila na Amnesty International Slovenije, 
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.

#



#

PRIJAVNICA NA ZBOR ČLANOV	(Prijave	do	15.	4.	2013)
Ime in priimek: ..................................................................................................................Naslov: ....................................................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................E-naslov: ................................................................................................................................................................

 gradiva mi, prosim, pošljite samo v elektronski obliki. 

Prijavnico pošljite v pisarno Amnesty International na Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.  
Lahko se prijavite tudi preko e-pošte amnesty@amnesty.si (vključite vse zgornje podatke).

»Ne poznam vas in 
morda večine od vas 
ne bom nikoli poznal. 
Toda globoko v srcu sem 
čutil vašo navzočnost, 
medtem ko sem prestajal 
tegobe življenja v zaporu. 
Prosim, zavedajte se, da 
je vaša aktivnost odigrala 
veliko vlogo pri naši 
osvoboditvi. Kampanja, 
ki ji ni enake v zgodovini 
Azerbajdžana, je 
presenetila vse in 
se končala z našo 
izpustitvijo. Vedeti 
morate, da je vsako vaše 
pismo, poročilo in izjava 
imelo učinek. Toda boj 
za pravico, demokracijo 
in svobodo se nikoli 
ne konča. Želim vam 
sreče na tej težki poti. 
Upajmo, da bodo kmalu 
osvobojeni vsi zaporniki 
vesti.« 

Besede Adana Hajizada, 
političnega blogerja v 
Azerbajdžanu. Aretirali 
so ga julija 2009, potem 
ko je objavil video, ki je 
bil kritičen do vladnih 
aktivnosti.

DRAGE ČLANICE, DRAGI ČLANI VABLJENI NA
ZBOR ČLANOV AI SLOVENIJE 2013
PRIDRUŽITE SE NAM V ČETRTEK, 25. APRILA, V LJUBLJANI,  
V PROSTORIH ČETRTNE SKUPNOSTI TRNOVO (DEVINSKA ULICA 1B).

OkVIRNI DNEVNI RED
16.30 – 16.45  prihod in registracija 
16.45 – 17.10  otvoritev zbora članov 
17.10 – 19.45   finančno in vsebinsko poročilo za 2012*, volitve organov, finančni 

in vsebinski načrt za 2013; predstavitev aktivnosti v praznovanju 
25. obletnice AIS, sodelovanje na prireditvi Pot ob žici.

19.45 – 20.00  zaključek zbora članov

*Letno poročilo 2012, ki bo predstavljeno na zboru članov, najdete v sredini te revije.

VOLITVE
Organi našega društva so: izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija (več  
o teh organih si lahko preberete na spletni strani www.amnesty.si pod zavihkom Info).
 
Kako se lahko potegujete za mesto v organih AIS? Člane-ice AIS, ki bi želeli kandidirati 
za petčlanski izvršni odbor AI Slovenija (IO AIS), za mesto v nadzornem odboru ali 
disciplinski komisiji, prosimo, pošljite svoje nominacije sedanjemu IO AIS do 5 dni pred 
volitvami, torej do 20. aprila 2013. 

Članstvo v organih je prostovoljno in torej neplačano. Od kandidatov pričakujemo 
zavzetost, odgovornost in aktivno sodelovanje. Nominacije s kratkim življenjepisom in 
izjavo kandidata pošljite na e-naslov izvrsni.odbor@amnesty.si ali po pošti na naslov 
Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana (s pripisom Za izvršni 
odbor – kandidatura). Za več informacij se lahko obrnete na pisarno AIS (01 426 93 77).

kDO LAHkO VOLI? 
Na zboru članov imajo pravico glasovanja posamezni člani-ce AIS. Glasujete lahko člani, 
ki ste poravnali članarino za preteklo leto, in novi člani, ki ste se v tekočem letu včlanili 
do enega meseca pred zasedanjem zbora članov. 

POmEmBNO!
PRIJAVA: Prosimo vas, da se na zbor članov prijavite s prijavnico s te strani. Pošljite  
nam jo do 15. aprila 2013 na Amnesty International Slovenija, Beethovnova 7,  
1000 Ljubljana. Prijavite se lahko tudi preko e-pošte (amnesty@amnesty.si) – sporočilo, 
prosimo, naslovite s Prijava na zbor članov, v prijavi pa navedite vse informacije iz 
obrazca prijavnice.

NADALJNJE OBVEŠČANJE: podrobnejši dnevni red bo objavljen na spletni strani  
www.amnesty.si od 10. aprila. Prijavljeni boste vsa gradiva in informacije prejeli po 
navadni ali e-pošti. Če imate vprašanja, nas, prosimo, kontaktirajte na 01 426 93 77  
ali amnesty@amnesty.si.


