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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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… teme, s 
katerimi se zlasti 
identificiramo, 
ostajajo v našem 
»železnem« 
repertoarju, 
obeta pa se nam 
delo na novih 
izzivih, predvsem 
s področja 
digitalnih pravic.

NAŠ RITEM
Podobno kot ljudje tudi organizacije razvijejo osebnost – nekatere so hitre in okretne, 
nekatere premišljene in počasne, vse pa, če le niso kratkotrajne narave, vzpostavijo ritem 
delovanja, ki ga določa na eni strani njihovo poslanstvo, na drugi pravni okvir in še cel kup 
drugih dejavnikov, ki skupaj zgnetejo to, kar se realizira kot podoba neke organizacije, pa 
naj si bo to podjetje, društvo, politična stranka, šola… Tudi z Amnesty International ni nič 
drugače in ritem, ki mu sledim, opazujem skozi dve lupi: aktivistično v najširšem pomenu te 
besede in upravljavsko.

Člani izvršnega odbora (IO) se sestajamo na rednih sestankih, katerih namen je seznanjati 
se z delovanjem društva – to pa ne obsega le akcij, povezanih z našim delovanjem na 
področju promocije in zaščite človekovih pravic, pač pa tudi (ali za IO predvsem) s 
finančnim, strateškim, organizacijskim in tudi mednarodnim vidikom delovanja Amnesty 
International. Vpetost v organizacijski ritem je za nas tu še posebej izrazita – operativni 
načrt sprejmemo vsako leto in ga ob polletju pregledamo, finančno zdravje in načrti so 
predmet vsake seje, prav tako seznanjanje z učinki izvedenih akcij in načrti prihajajočih. 
Mednarodni cikli so podobno uravnani: Zasedanje mednarodnega sveta (ICM) vsaki dve leti, 
srečanje predsednikov in direktorjev enkrat na leto, prav tako srečanje blagajnikov, delo na 
sprejetih resolucijah med dvema zasedanjema poteka v okviru letnih planov. In če nekoliko 
parafraziram besede pravkar preminulega slovenskega pesnika Kajetana Koviča »… in tako 
na vse strani, hitro Amnesty čas beži«.

ICM 2013 v Berlinu je prinesel nekaj pomembnih sklepov in nalog, ki jih moramo izpeljati 
v dvoletnem ciklu, ki nas čaka do naslednjega zasedanja – naj spomnim: na eni strani je to 
resolucija o sprejetih temeljnih standardih upravljanja, ki bodo veljali za vse enote znotraj AI 
(sekcije, strukture, druge organizacijske oblike), na drugi strani prehod iz planiranja naših 
globalnih aktivnosti iz šestletnega cikla na štiriletni. Za nameček pa še reforma upravljanja 
celotne organizacije, v okviru katere poskušamo redefinirati vlogo ICM, foruma predsednikov, 
medsebojne odgovornosti, načinov poročanja itd.

Jesenski meseci so minili v znamenju mednarodnih posvetovanj o omenjenih temah in tudi 
naša sekcija je vložila veliko v razmisleke o začrtanih smereh in pripravo mnenj.

Na eni strani smo izvedli obsežen interni pregled oz. samooceno stopnje pričakovane 
skladnosti s temeljnimi standardi. V praksi to pomeni predvsem pregled in prevetritev 
povečini že sprejetih politik, praks in nenazadnje tudi statuta društva Amnesty International 
Slovenije, o čemer smo bili dolžni poročati gibanju. Vse sekcije in strukture so izvedle 
samooceno z namenom, da bomo na naslednjem ICM-u imeli pred seboj jasno sliko, koliko 
dela nas kot gibanje še čaka, da bomo res (z vidika standardov upravljanja!) na istem 
imenovalcu. Upam, da to ne bo zvenelo samovšečno, pač pa kot priznanje dobremu delu 
tako vsem zaposlenih v pisarni AI Slovenije, prostovoljcev in preteklih članov izvršnega 
odbora: samoocena potrjuje, da smo za majhno sekcijo z omejenimi resursi lahko zadovoljni 
z doslej opravljenim delom. 

Na drugi strani naj izpostavim predvsem načrtovanje strateških ciljev za naslednje štiriletno 
obdobje (2016 – 2019), ki je bilo v okviru mednarodnega gibanja zastavljeno kot široko 
posvetovanje o temah, relevantnih za prihodnje delo. Odločitve bodo sprejete na ICM 2015, 
gotovo pa je, da teme, s katerimi se zlasti identificiramo, ostajajo v našem »železnem« 
repertoarju, obeta pa se nam delo na novih izzivih, predvsem s področja digitalnih pravic.

Ker je bilo moje izhodišče za tokratni uvodnik ritem, naj omenim še enega najpomembnejših 
dogodkov, ki zaznamujejo naš vsakoletni ritem. Približuje se 10. december, svetovni dan 
človekovih pravic, ki ga bomo tudi letos obeležili z maratonom pisanja apelov. Aktivnosti, ki 
jih bomo izvajali, so predstavljene na drugih straneh Akcije in vabim vas, da se nam tudi 
letos pridružite!

Dragana T. Trivundža, predsednica AIS
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Letošnji maraton pisanja apelov Pišem za pravice je s podpisom svojega apela 
predsedniku vlade Cerarju začela ameriška glasbenica Joan Baez. Podpisala ga je 
po koncertu v Ljubljani, na fotografiji z direktorico AIS Natašo Posel (levo) in njeno 
namestnico za kampanje in komunikacije Metko Naglič. Njen apel z zahtevo za 
dostop do vode v romskih naseljih, podpisan sken najdete na www.amnesty.si/jbaez, 
smo novembra poslali Cerarju. Dodali smo prošnjo za sestanek in 2873 apelov in 
podpisov k peticiji za dostop do vode v romskih naseljih, ki smo jih zbrali letos 
doslej. Na fotografiji z njimi Blaž Kovač, ki se v AIS ukvarja s tem področjem.
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Utrinki s snemanja oglasa za Pišem za pravice.

Če DVD potrebujete za svoje delo, nas 
pokličite. Več preberite na sosednji strani.



OGLAS ZA  
»PIŠEM ZA PRAVICE«
Te dni boste morda na kakšni od televizij 
ali na spletu ujeli naš oglas za maraton 
pisanja apelov, letos poimenovan 
Pišem za pravice. Oglas je, razen nekaj 
manjših tehnično-logističnih stroškov, 
narejen brezplačno, po zaslugi veliko 
prostovoljnega angažmaja sodelujočih, 
vključno in na čelu z njegovim 
režiserjem Alešem Žemljo in snemalcem 
Sašom Grmkom. 

Snemali smo v nedeljo, 9. novembra, 
ko so si vzeli čas naši »glavni« igralke 
in igralci (Maks Aršič in Tjaša Borštnik 
Aršič, Alenka Perger, Denis Švigelj, 
Sanja Grmaš ter Brane Umek), ki so, 
čeprav nobeden ni profesionalec, 
odlično opravili svoje delo. Potrpljenje in 
dobro voljo so pokazali številni statisti. 

K avtentičnosti oglasa so prispevali tudi 
v Ljubljanskem potniškem prometu, 
kjer so nam za nekaj ur odstopili 
avtobus, Pošta Slovenije pa nam je 
posodila prenosni nabiralnik. Za enega 
od prizorov nam je svoj glas posodila 
Jelena Aščić s Televizije Slovenija, 
kjer so nam to tudi omogočili posneti. 
Ljubljanska Nama pa nam je posodila 
oblačila za eno od igralk. Vsem se 
znova toplo zahvaljujemo! 
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ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

Kot običajno prosimo televizije za 
brezplačno predvajanje oglasa; zahvalo 
tistim, ki nam bodo to prijazno ugodile, 
boste našli v prihodnji številki revije in 
na spletu. 

TudI V PRIHOdNJE NA POTI 
Ob žICI ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE

Čeprav so spomini na minuli pohod po 
Poti ob žici, predvsem pa zadovoljstvo ob 
tako velikem številu zbranih in predanih 
podpisov za pravico do vode za vse, še 
kako živi, že zremo v prihodnje leto. Za 
človekove pravice bomo namreč hodili in 
tekli tudi na 59. pohodu po Poti ob žici 
in poskrbeli za izobraževalne aktivnosti, 
s katerimi bomo popestrili petkov 
pohod, ki se ga udeležujejo predvsem 
osnovno- in srednješolci. Zato si že zdaj 
v koledarčku lahko označite datuma 8. 
in 9. maj 2015. Dogajanje ta dva dneva 
pa bo le vrhunec aktivnosti, ki jih bomo 
že prej pripravili za (mlade) pohodnike in 
pohodnice. Kaj, naj zaenkrat še ostane 
skrivnosti. Vsekakor pa učitelje in vse, 
ki delajo z mladimi že zdaj vabimo, da 
mlade spodbudite k razmišljanju, kako 
bi posneli kratek dokumentarni film. 
Natečaj se bo zaključil 2. marca 2015, 
nagrajene filme pa bomo, tako kot letos, 
razglasili na Festivalu dokumentarnega 
filma v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
Podrobnosti o natečaju in aktivnostih v 
okviru Poti ob žici lahko spremljate tudi 
na strani Šole človekovih pravic (sola.
amnesty.si/).

POdObE IZ žIVLJENJA 
ROMOV NA DVD-Ju
Pripravili smo DVD s posnetki o življenju 
Romov v romskih naseljih v Sloveniji: od 
upodobitve konkretnih težav, povezanih 
s slabimi stanovanjskimi razmerami, 
preko vsakodnevnih težav tistih, ki 
živijo brez vode in elektrike, do drobnih 
utrinkov vsakdanjika.

Vzemite ga v roke, če želite vaše 
izobraževanje o človekovih pravicah 
obogatiti s posnetki iz resničnega 
življenja. Svoje pedagoško in aktivistično 
delo lahko obogatite tudi z našimi 
drugimi izobraževalnimi gradivi, 
povezanimi z bojem proti diskriminaciji, 
ki so dostopna na sola.amnesty.si. 
Informacije o položaju romske skupnosti, 

prizadevanjih AIS in aktualnih temah pa 
najdete na www.amnesty.si/romi.

Si prizadevate za spoštovanje 
človekovih pravic romske skupnosti, pa 
prevečkrat naletite na nepoznavanje 
in brezbrižnost? Je v vaši moči, da 
sprejmete ukrepe, ki bodo prispevali k 
boljšim življenjskim razmeram romske 
skupnosti v Sloveniji? Vas preprosto 
zanima, kako živijo sodržavljani 
romskega porekla? Tudi v tem primeru 
vam bo prišlo prav to naše novo 
podporno gradivo za izobraževalce, 
aktiviste in odločevalce. 

Če ga potrebujete za svoje delo, lahko 
dobite brezplačni izvod. Prosimo, 
pišite nam na amnesty@amnesty.si ali 
pokličite na 01 426 93 77 in dogovorili 
se bomo glede podrobnosti.

HVALA HOTELu PARK
Že nekaj časa lahko gostje Hotela 
Park v posebno škatlo za nas vržejo 
kakšen evro. V sobah pa gostje najdejo 
informacijo o delu AIS. Iskrena hvala za 
zbran denar in naklonjenost hotela. 

POGLOBLJENO O 
ČLOVEKOVIH PRAVICAH
V Amnesty International Nizozemska 
so izdali zanimivo zbirko esejev devetih 
strokovnjakov s področja človekovih 
pravic, ki so se kritično lotili knjige 
Stephena Hopgooda The Endtimes 
of Human Rights (2013). V njej avtor 
trdi, da je človekovim pravicam potekel 
rok trajanja. Pravi, da v večpolarnem 
svetu izginja politična in javna podpora 
preveč ambicioznim projektom, kot so 
npr. mednarodne človekove pravice in 
Mednarodno kazensko sodišče.

Michael Barnett, Daan Bronkhorst, 
Steve Crawshaw, Frank Johansson, 
Stephen Lamony, Todd Landman, Noel 
Morada, César Rodriguez-Garavito in 
Monica Duffy Toft kritično presojajo te 
navedbe, postavljajo pod vprašaj njegove 
predpostavke, se strinjajo z nekaterimi 
od argumentov, a pogosto prispejo do 
drugačnih zaključkov. Publikacijo si 
lahko v angleščini brezplačno snamete s 
spletne strani www.amnesty.nl/endtimes.

Vabljeni prostovoljci 
za ICM 2015
Med 7. in 15. avgustom prihodnje 
leto bo znova potekalo Zasedanje 
mednarodnega sveta (ICM), na 
katerem se srečamo predstavniki AI z 
vsega sveta. To je nekakšen globalni 
zbor članov, kjer delo organizacije 
obravnavamo zaposleni in članstvo. 
Gre za veliko srečanje, za katerega 
gladek potek med drugim skrbijo tudi 
prostovoljke in prostovoljci z vsega 
sveta. Uradno vabilo prostovoljcem s 
konkretnimi informacijami pričakujemo 
v decembru, najverjetneje pa bo rok 
za prijave konec januarja 2015. Potne 
stroške (srečanje bo v Dublinu) morajo 
prostovoljci kriti sami, krita pa sta 
nastanitev in prehrana. Več informacij za 
zainteresirane, pogoje in prijavnico boste 
našli na www.amnesty.si/ICM2015.
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SPOLNO NASILJE 

NE POMENI NE!
V SLOVENIJI JE POVPREČNO VSAK TEdEN POSILJENA ENA 
žENSKA. V PRVEM POLLETJu LETOS JE POLICIJA ObRAVNAVALA 
35 POSILSTEV, V LETu 2013 53, LETO PREJ 58, LETA 2011 
55, POTEM 63 IN LETA 2009 CELO 79. TO SO PRIJAVLJENA 
POSILSTVA. ZNATEN dELEž SPOLNEGA NASILJA, MORdA CELO 
dO 90 OdSTOTKOV, JE NEPRIJAVLJENEGA. STORILCI SO V 
OKOLI 80 OdSTOTKIH PRIMEROV žRTVI POZNANI.

Posilstvo je eno od dejanj zoper spolno nedotakljivost; pri tem gre za prisilo v spolno 
občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje. Gre za spolni odnos, v katerega ne 
privolite. Kazenski zakonik opredeljuje tudi spolno nasilje, kjer gre za prisilo v spolna 
dejanja, ki jih ne zajema posilstvo (npr. otipavanje telesa ali siljenje v otipavanje telesa 
nekoga drugega, fotografiranje v spolnih situacijah..). Statistika policije kaže, da je bilo 
takih obravnavanih dejanj v prvem polletju letos 26, v preteklih letih pa 49, 45, 39, 68 in 
67 (2009). Spolnih zlorab slabotne osebe je policija od leta 2009 do prvega polletja letos 
obravnavala 93; pri tem gre za spolne napade, ko se zlorabi duševno bolezen take osebe, 
začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, 
zaradi katerega se ne more upirati. Spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, so v 
tem obdobju obravnavali kar 1060; letos so zabeležili tudi en primer pridobivanja oseb, 
mlajših od 15 let, za spolne namene. Od 2009 so obravnavali tudi 112 kršitev spolne 
nedotakljivosti z zlorabo položaja. Podrobneje so ta dejanja opredeljena v 19. poglavju 
slovenskega Kazenskega zakonika.

Praviloma so oškodovanke ženske, storilci pa moški. Pogosto so žrtve spolnih napadov otroci.

V VOJNI IN MIRu, POMEMbEN dEJAVNIK dISKRIMINACIJA žENSK
Spolno nasilje je široko razširjeno po vsem svetu, v vseh družbenih razredih, v času miru in 
vojne. Slednje ni tematika tega prispevka, a z vidika dela Amnesty International opozarjamo 
na trdovratnost spolnega nasilja v spopadih, katerega žrtve so običajno civilni prebivalci, 
obeh spolov, vseh starosti. Zgovorno je poimenovanje Demokratične republike Kongo 
(DRK), kjer že leta trpijo spopade in nestabilnost, kot »svetovne prestolnice posilstev«.

Svoje k razširjenosti spolnega nasilja prispeva slab odnos do žensk in trdovratni »miti«. 
Angleški časopis Guardian je pred dvema letoma poročal o študiji dveh nevladnih 
organizacij (Sonke Gender Justice Network in Promundo) na vzhodu DRK, v kateri je 
tretjina sodelujočih moških priznala spolni napad, trije od štirih pa so se strinjali, da 
»ženska, ki se ne oblači dostojno, prosi za posilstvo«. Skoraj 43 odstotkov jih je menilo, 
da ne gre za posilstvo, če se ženska, ki je prisiljena v seks, ne upira fizično. Skoraj 28 
odstotkov jih je tudi menilo, da včasih ženske hočejo biti posiljene. Več kot 40 odstotkov 
vprašanih moških je dejalo, da bi moral moški zavrniti svojo ženo, če je bila žrtev posilstva. 

Ko gre za vprašanje spolnih pravic, žal še dandanes naletimo na takšne šokantne izjave, 
ravnanja, celo zakone. V Alžiriji in Tuniziji denimo pravni sistem dovoljuje posiljevalcem 
prosto odkorakati, če se poročijo s svojo žrtvijo, če je ta mlajša od 18 let. V Amnesty smo 
to jesen delali za 10-letno žrtev iz Afganistana, ki jo je posilil lokalni mula, potem pa se je 
znašla v nevarnosti, da bi jo ubili člani njene družine – zaradi »sramote«. 

CELOTNI PAKET 
OBRAVNAVE V 
PRIMERNEM 
PROSTORu 
Kot so nam povedali na 
upravi kriminalistične 
policije, bi si želeli tudi 
v Sloveniji, po vzoru 
Anglije, vzpostaviti 
celovito obravnavo 
oškodovank v primernem 
prostoru. V njem bi bila 
lahko ambulanta, soba 
za sprostitev, kopalnica; 
žrtev bi dobila na istem, 
udobnem in varnem 
mestu pregled, zaščito, 
psihološko oporo. 
Na sodni medicini 
načrtujejo tak projekt, 
a do uresničitve zna 
žal še trajati, potrebne 
so zakonske podlage in 
finančna sredstva.
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Ne hodimo predaleč: v vojni v BiH se je spolno nasilje uporabljalo kot oblika napada na 
ženske (in skupnost), poročilo Agencije EU za temeljne pravice iz marca letos, nastalo na 
podlagi intervjujev z ženskami v 28 državah EU, pravi, da je bilo v EU v 12 mesecih pred 
razgovori približno 3,7 milijona žensk žrtev spolnega nasilja. Uvodna statistika kaže, da 
Slovenija ne izstopa.

Omenjeno poročilo je dostopno na spletni strani agencije (http://fra.europa.eu), njegovi 
povzetki tudi v slovenščini. 42.000 žensk, ki so sodelovale v raziskavi, je odgovarjalo 
na vprašanja o svojih izkušnjah s fizičnim, spolnim in psihološkim nasiljem, vključno 
z nasiljem med partnerjema (»nasiljem v družini«), ter tudi o zalezovanju, spolnem 
nadlegovanju in vlogi, ki jo imajo nove tehnologije pri njihovih izkušnjah z zlorabami. 
Raziskava je vsebovala tudi vprašanja o izkušnjah žensk z nasiljem v otroštvu.

Kot so zapisali v predgovoru poročila, odgovori kažejo na številne zlorabe, ki vplivajo na 
življenje marsikatere ženske, a se sistematično premalo prijavljajo oblastem. Vsaka deseta 
ženska je bila od 15. leta starosti žrtev neke oblike spolnega nasilja, vsaka dvajseta pa je 
bila posiljena. Nekaj več kot vsaka peta ženska je bila žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja 
sedanjega ali prejšnjega partnerja, nekaj več kot vsaka deseta ženska pa je navedla, da je 
bila pred 15. letom starosti žrtev katere od oblik spolnega nasilja odraslega. 

Spolne pravice sodijo poleg reproduktivnih pravic v našo kampanjo Moje telo, moje pravice. 
25. novembra se začenjajo mednarodni akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, letos smo 
se odločili, da v tem času opozorimo na problem spolnega nasilja v Sloveniji. Vabimo vas, 
da za več informacij spremljate tudi našo spletno stran www.amnesty.si.

Plakat belgijske Amnesty International za njihovo kampanjo proti posilstvom. Napis na hrbtu 
ženske se glasi: Ne pomeni ne. Kot so pripisali: A kljub temu vsak dan v Belgiji več kot 8 
oseb (žensk, moških, najstnikov) prijavi posilstvo. Z Amnesty ukrepajte proti posilstvom.

V Amnesty International Belgija 
(francoski) so marca letos v okviru 
kampanje Moje telo, moje pravice 
začeli akcijo proti posilstvom v Belgiji. 
Dva tedna pred njenim začetkom so 
na glavni trg v Bruslju postavili veliko 
leseno strukturo NO (torej besedo 
»ne«). Namen je bil, da bodo ljudje na 
bele črke popisali grafite in jih umazali 
na različne načine. To je simbolično 
pokazalo nespoštovanje ženskega 
»ne«. Na dan začetka kampanje so na 
strukturo nalepili napis v francoščini in 
nizozemščini: »NE je treba spoštovati. 
NE pomeni NE! Ukrepajte proti 
posilstvom.«
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Foto: AI Belgija

Če ste (bili) žrtev spolnega nasilja, 
se lahko obrnete tudi na vrsto 
nevladnih organizacij. Pokličite 
denimo SOS telefon za ženske in 
otroke, žrtve nasilja (080 11 55); 
Društvo za nenasilno komunikacijo 
(01 4344 822 (LJ),  031 546 
098 (KP); Žensko svetovalnico 
(031 233 211); v primeru zlorabe 
otrok pa Združenje proti spolnemu 
zlorabljanju (080 28 80).

Zmotne predstave, nasvete za 
ukrepanje in statistiko so nam 
posredovali s Policije (publikacija 
Spolno nasilje, dostopna na  
www.policija.si in pogovor na upravi 
kriminalistične policije).
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SPOLNO NASILJE JE KRIVDA IN ODGOVORNOST STORILCA
POGOSTO SO V ZVEZI S KRŠITVAMI ČLOVEKOVIH PRAVIC ALI OdRINJENIMI SKuPINAMI 
TRdOVRATNE ZMOTNE PREdSTAVE. GRE ZA PREdSTAVE, O KATERIH »SE GOVORI« - MEd 
LJudMI, NA TELEVIZIJI, V MEdIJIH…. TAKI »MITI« SO ZNAČILNI TudI ZA SPOLNO NASILJE. 
RAZbLINIMO JIH.

Spolni napad je dejanje strasti in poželenja. NI reS: to 
je dejanje nasilja: spolnega, fizičnega in/ali psihičnega. 
Storilci žrtve ponižajo in nad njimi uveljavijo moč. Strast, 
poželenje ali ljubezen nimajo s tem nobene veze. 

Posilstva se lahko ubraniš, če hočeš. NI reS: storilec 
na različne načine zlomi odpor žrtve: s fizično premočjo, 
grožnjami, nasiljem. Ko gre za žrtvi znanega storilca, ta 
zlorabi njeno zaupanje. Učinkovita obramba je pogosto 
praktično nemogoča.

Nevarni so neznani moški, ki najpogosteje napadejo 
ponoči, v temni, samotni ulici. NI reS: v povprečno 
80 odstotkih prijavljenega spolnega nasilja žrtev storilca 
pozna, saj sodi v njen ožji ali širši socialni krog.  

Storilci niso slovenske narodnosti ali so iz socialnega 
obrobja. NI reS: storilci prihajajo iz vseh okolij in 
družbenih slojev. Spolno nasilništvo ni povezano z 
narodnostjo, versko ali rasno pripadnostjo, socialno-
ekonomskim položajem ali izobrazbo. 

Žrtve spolnega napada so samo mlade, privlačne ženske. 
NI reS: žrtve so vseh starosti, videz ni pomemben.  
Pomembna je dejanska ali domnevna ranljivost;  zelo so 
ranljivi otroci in slabotne osebe.

Moški ne more biti spolno napaden. NI reS:  tudi moški 
so lahko žrtve spolnega nasilja. Prijave  so zelo redke.

Žrtve izzivajo storilca z izzivalnim oblačenjem in 
zapeljevanjem. NI reS: če je oseba v spolni stik prisiljena, 
nosi odgovornost za spolno nasilje izključno storilec. Nič, 
kar žrtev naredi ali ne stori, ni opravičilo za spolni napad.

Za spolno zlorabo otroka gre samo v primeru spolnega 
odnosa med odraslim in otrokom. NI reS: spolna 
zloraba zajema različne oblike spolnih aktivnosti. Običajno 
se razvijajo od manj intimnih do »kontaktnih« spolnih 
dejanj; storilec pogosto postopno gradi zaupen odnos z 
otrokom.

Mož ne more posiliti svoje žene. NI reS: če ženska v 
spolni odnos ne privoli in je vanj prisiljena, gre za posilstvo, 
ne glede na to, v kakšnem odnosu je s storilcem. 

Žrtev spolnega napada bo pretresena, v joku, takoj bo 
nekomu povedala. NI reS: ljudje se odzivamo različno, 
lahko tudi hladno in domnevno neprizadeto. Verodostojnosti 
prijave in izpovedi ne smemo ocenjevati na podlagi svojih 
predstav o tem, kako naj bi se žrtev obnašala. 

Ženske velikokrat prijavijo posilstvo, da bi se maščevale 
moškemu. NI reS: delež lažnih prijav je majhen, enak kot 
pri drugih kaznivih dejanjih, v povprečju med 4 in 6 odstotki.

Kot storilci spolne zlorabe so najbolj nevarni neznani 
moški. NI reS: v 85 odstotkih primerov je storilec član 
otrokove ožje družine ali nekdo, ki ga otrok pozna in mu 
zaupa. 

Žrtve spolne zlorabe so najpogosteje mladoletna dekleta, 
ki so že spolno privlačna. NI reS: žrtve so deklice in 
dečki vseh starosti. 

Spolna zloraba otrok se dogaja v revnih in 
problematičnih družinah. NI reS: dogaja se v različnih 
družinah, ne glede na to, ali so bogate ali revne, 
izobražene ali ne, velike ali majhne..

Spolna zloraba je enkraten pojav. NI reS: ko je storilec 
spolne zlorabe otroka znana oseba (recimo iz družinskega 
kroga), se najpogosteje dogaja dlje časa, tudi več let. 

Otroci o spolni zlorabi lažejo ali pa so njihove izjave 
plod domišljije. NI reS: v 98 odstotkih primerov se 
trditve otrok izkažejo za resnične. 

Če bi bil otrok spolno zlorabljen, bi o tem gotovo 
komu povedal. NI reS: še posebej, če je storilec iz 
»domačega« kroga, otroci pogosto o zlorabi ne povedo ali 
vsaj ne takoj. Velikokrat se bojijo posledic, strah jih je, da 
jim ne bodo verjeli, imajo občutke krivde…
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KAKŠNO uKREPANJE SVETuJE POLICIJA?
Skušajte pobegniti ali storilca pregnati, vendar se ob tem ne izpostavljajte dodatnim 
nevarnostim. Vaš cilj naj nikakor ne bo premagati storilca, ampak le pobegniti iz situacije. 
Če ima storilec orožje, se mu fizično ne upirajte, saj vas lahko to še bolj ogrozi.

Oboroženega storilca poskušajte pregovoriti, da odloži orožje. Poskusite ostati čim bolj 
mirni in navezati stik. 

Če storilec ni oborožen in ocenite, da bi se lahko fizično uprli, ne da bi se spravili v 
dodatno nevarnost, skušajte odvrniti napad (recimo z uporabo kakšnega predmeta pri 
roki). Priporočljivo je glasno kričanje (»policija«, »požar«..), ki pritegne pozornost ter lahko 
prestraši storilca. Skušajte si zapomniti, kako storilec izgleda oz. njegove posebnosti.

IN PO SPOLNEM NAPADu? 
Čim prej poiščite pomoč. Če se boste takoj obrnili na policijo (113; 080 12 00 
(anonimna prijava)) ali šli na urgenco, boste hitro dobili ustrezno pomoč, preiskava 
kaznivega dejanja pa bo uspešnejša. Zapomnite si: vi niste krivi za napad! 

Policija svetuje, da si po spolnem napadu, dokler morebitne sledi niso ustrezno odvzete, 
ne umijete telesa in zob ter ne perete, zavržete ali uničite oblačil, ki ste jih nosili med 
napadom. Če je le mogoče, ne spreminjajte kraja napada: ne prati rjuh, avtomobilskih 
prevlek ipd. 

Čim prej pokličite zdravniško pomoč oz. odidite do urgence ali zdravstvenega doma. Tako 
boste dobili medicinsko oskrbo poškodb, zdravstveno osebje pa bo po usmeritvah policije 
ustrezno zavarovalo sledi spolnega napada. Če sumite, da ste bili omamljeni, to povejte, 
da se bo poiskalo dokaze. 

Če je le mogoče, si pridobite pomoč in oporo nekoga, ki vam je blizu oz. mu zaupate. Če 
to zmorete, si zabeležite čim več podrobnosti v zvezi z napadom in storilcem. Za uspešno 
preiskavo kaznivega dejanja je pomembno zavarovanje dokazov. Glede na prestani šok 
lahko to predstavlja mučno breme, a zelo olajša identificiranje in obsodbo storilca. Na 
podlagi prijave bo policija pričela preiskavo; pomembno je vedeti, da imate med drugim 
pravico do informacij o policijski preiskavi in seznanitve s svojo vlogo v njenem postopku.

Dobro je, da napad prijavite čim prej. Če tega zaradi prevelike duševne ali druge stiske 
niste zmogli, lahko napad prijavite, tudi če je od njega minilo dlje časa. 

Okrevanje po tako hudem napadu na telo in osebno dostojanstvo terja svoj čas. Vzemite 
si ga. Ne krivite sebe. Zagotovite si medicinsko, psihološko, pravno pomoč. Povprašajte v 
zvezi s tem zdravstveno osebje, policijo in nevladne organizacije. 

ZAKAJ NEKATERE žRTVE NE PRIJAVIJO TAKOJ ALI SPLOH NE?
40 odstotkov žrtev prijavi dejanje takoj, okoli 20 odstotkov v 24 urah, preostali kasneje. 
Če so zlorabljeni otroci, večkrat pride do prijav po več letih, ko odrastejo. Največkrat 
prijavijo žrtve ali njihovi svojci, prijav zdravstvenega osebja je malo. Se pa skozi leta 
povečuje število prijav; še pred 20 leti so bile redke prijave zlorabe otroka ali posilstva 
doma. 

Policija ocenjuje, da je lahko celo med 50 do 90 odstotkov spolnega nasilja 
neprijavljenega. Zakaj? Pri žrtvi napada, ki je v tesnih stikih s storilcem, je pogosto 
prisoten strah pred maščevanjem, pa tudi pred dodatnim ponižanjem zaradi odzivov 
okolice. Nemalokrat imajo žrtve občutke krivde in sramu, bojijo se tudi podoživljanja 
prestanega v okviru policijskega in sodnega postopka.

Pripravila Metka Naglič.

NEKAJ NASVETOV  
ZA VEČJO VARNOST
Z zabav, družabnih srečanj 
v poznejših urah odhajajte 
z osebami, ki jim zaupate. 
V lokalih in na družabnih 
srečanjih ne puščajte svoje 
pijače brez nadzora, da 
vam ne bi kdo vanjo dal 
recimo »droge za posilstva«. 
Ne sprejemajte pijače 
od nepoznanih oseb ali 
tistih, ki jim ne zaupate, 
če ni v zaprti embalaži. Pri 
parkiranju in gibanju ponoči 
se izogibajte neosvetljenim 
mestom. Če menite, da 
vam kdo sledi, pojdite 
do najbližje osvetljene 
stavbe ali pa pokličite po 
pomoč (domov, na policijo, 
prijatelje..). Ne vstopajte v 
vozila nepoznanih ljudi ali 
tistih, ki jim ne zaupate; 
če vaše zavrnitve oseba ne 
sprejme, stecite v nasprotno 
smer, od tiste, v katero je 
usmerjeno vozilo. Če imate 
slab občutek, skušajte čim 
prej oditi iz situacije; če 
to ni mogoče, poskusite 
poklicati pomoč.
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Z Anuško Delić sta se srečala tudi 
raziskovalka AI za Slovenijo Sumeja Tulić in 
načrtovalec kampanj za območje Balkana 
Todor Gardos, ki sta bila novembra na obisku 
v Sloveniji. Na fotografiji Delićeva v sredini, 
desno Todor, levo pa Blaž Kovač iz AIS.

PRIMER dELIĆ

uSTAVITI TREBA KAZENSKI 
POSTOPEK ZOPER NOVINARKO 
V AMNESTY INTERNATIONAL SMO POZVALI K uSTAVITVI KAZENSKEGA POSTOPKA ZOPER 
NOVINARKO dELA ANuŠKO dELIĆ ZARAdI ObJAVE POdATKOV O SKRAJNI dESNIČARSKI 
SKuPINI BLOOD AND HONOUR.

15. oktobra se je na ljubljanskem okrajnem sodišču začelo sojenje Anuški Delić, 
novinarki časopisa Delo. Preden se je sojenje 19. novembra nadaljevalo smo v Amnesty 
International izrazili skrb zaradi tega kazenskega pregona in pozvali k njegovi ustavitvi. 
Anuški Delić sodijo zaradi objave tajnih podatkov, v primeru obsodbe kazenski zakonik 
predvideva zaporno kazen do treh let. Novinarje ne bi smeli kazensko preganjati za 
poročanje o tajnih informacijah, ki so v javnem interesu. Če bi bila Delićeva obsojena in 
bi jo zaprli, bi jo Amnesty obravnavala za zapornico vesti.

Delićevo kazensko preganjajo zaradi njenih člankov o skrajni desničarski skupini Blood 
and Honour v Sloveniji, ki so bili v Delu objavljeni decembra 2011. Kazensko ovadbo je 
podala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), od koder naj bi domnevno 
odtekle te informacije. V člankih je novinarka objavila informacije o omenjeni skupini 
in njenih dejavnostih. Članki navajajo domnevne povezave med desnimi skrajneži in 
Slovensko demokratsko stranko (SDS).

Na predobravnavnem naroku 15. oktobra tožilstvo ni javno predstavilo vseh dokumentov, 
ki bi izkazovali, da je dejansko šlo za kaznivo dejanje objave tajnih podatkov. Anuška 
Delić se je zagovarjala kot nedolžna, sojenje pa se je nadaljevalo 19. novembra. (Revija je 
šla v tisk pred njegovim nadaljevanjem.)

V povezavi s svojimi članki o dejavnostih agencije SOVA so kot osumljena za isto kaznivo 
dejanje zaslišali še dva druga novinarja, ki delata za časopis Dnevnik. Članki so se 
osredotočali na vprašljivo učinkovitost mehanizmov civilnega nadzora. Zaenkrat še ni znano, 
ali bo državno tožilstvo tudi v tem primeru sprožilo kazenski pregon proti novinarjema.  

Amnesty International skrbi, da bi lahko bila oseba, ki ni javni uslužbenec ali uslužbenka, 
kaznovana za razkritje tajnih podatkov. Med sojenjem mora sodišče zagotoviti, da ni 
nobena oseba, ki ni javni uslužbenec, prisiljena razkriti zaupnega vira informacij. 

Mednarodni standardi zagotavljajo pravico do svobode izražanja novinarjev ter varnost 
in zaupnost njihovih virov. 19. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah, katerega pogodbenica je Slovenija, določa, da mora vsako omejitev svobode 
izražanja določati zakon in da mora biti taka omejitev nujna za zaščito nacionalne varnosti 
ali javnega reda. Odbor ZN za človekove pravice v Splošnem komentarju 34 pravi, da je 
pregon novinarjev zaradi razširjanja informacij, ki so v legitimnem javnem interesu in ne 
predstavljajo grožnje nacionalni varnosti, v nasprotju z omenjenim 19. členom. 
Podobno tudi Skupna deklaracija posebnega poročevalca ZN o svobodi mnenja in 
izražanja, predstavnika OVSE za svobodo medijev, posebnega poročevalca Organizacije 
ameriških držav o svobodi izražanja in posebnega poročevalca Afriške komisije o 
človekovih pravicah in pravicah ljudstev: »Novinarji ne bi smeli odgovarjati za objavo 
tajnih ali zaupnih podatkov, če niso ničesar zagrešili pri njihovem pridobivanju. Javne 
oblasti morajo same zaščititi svoje legitimno tajne podatke.« evropsko sodišče za 
človekove pravice je v vrsti primerov, tudi v odločitvi Goodwin v. the United Kingdom, 
priznalo pomen zaščite zaupnosti novinarskih virov za svobodo izražanja.

Predsednik vlade Miro 
Cerar je še pred prvim 
narokom izjavil, da morajo 
biti novinarji zaščiteni pred 
kazensko odgovornostjo 
zaradi objave informacij 
v javnem interesu. V 
Amnesty International to 
pozdravljamo in oblasti 
pozivamo k čimprejšnji 
pripravi zakonskih 
sprememb. 
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PALESTINSKI dOMOVI KOT TARČE 
AMNESTY INTERNATIONAL RAZKRIVA PODROBNOSTI 
IZRAELSKIH NAPAdOV NA dOMOVE PALESTINCEV V GAZI.

Nadaljevanje prispevka na strani 12.

Prizorišče napada 31. julija 2014 na družinsko hišo Bayoumi med operacijo Zaščitni rob. Al Nuseirat Refugee Camp, Gaza.
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MEDNARODNO 
HuMANITARNO 
PRAVO NA PRIMERu 
KONFLIKTA V GAZI

Ob spremljanju poročil 
o oboroženih spopadih 
lahko pogosto zasledite, 
da določena ravnanja 
bojujočih se strani kršijo 
mednarodno humanitarno 
pravo. Mednarodno 
humanitarno pravo je 
namenjeno zaščiti civilistov 
med oboroženimi spopadi, 
kot so bili spopadi med 
izraelskimi vojaškimi 
silami in palestinskimi 
oboroženimi skupinami na 
območju Gaze to poletje. 
Določa pravila ravnanja v 
obdobju sovražnosti, tako 
za državne kot nedržavne 
oborožene sile. 

Od konca zadnjega spopada so minili skoraj trije meseci, vendar so kupi ruševin in 
ostanki zidov praznih družinskih hiš v Gazi boleči opomniki na smrt in uničenje, ki sta 
posledica zadnje izraelske vojaške operacije v juliju in avgustu letos. 

Vnuki Mohammada Akram al-Hallaqa so 20. julija gledali risanke v dnevni sobi, ko so jih 
zadele tri rakete. Stene so se sesedle v plaz ruševin, se drobile in ustvarile kupe prahu in 
kamenja pod in nad njimi. Noben od otrok ni preživel. Poleg njih je bilo ubitih še osem 
oseb, vsi civilisti, vključno s štirimi otroki iz druge družine, ki so živeli pod isto streho.  

Takšni prizori so se zgodili po celi Gazi. Najmanj 18.000 domov je bilo uničenih ali tako 
poškodovanih, da jih ni mogoče popraviti. Med operacijo Zaščitni rob je bilo ubitih več 
kot 1500 palestinskih civilistov. V Izraelu je bilo ubitih najmanj šest civilistov, med njimi 
otrok, ko je palestinska oborožena skupina čez mejo izstrelila rakete, naključno, brez 
natančnega cilja.

Amnesty International v novem poročilu razkriva podrobnosti več izraelskih napadov v Gazi 
na palestinske domove. Veliko napadenih domov je bilo polnih ljudi, ki so poiskali zavetje 
pri sorodnikih, potem ko so pobegnili z drugih, od vojne opustošenih, območij v Gazi. 

ZASTRAŠuJOČA RAVNOduŠNOST
S temi dokazi lahko zdaj z gotovostjo trdimo, da so izraelske sile v nekaj skrajno 
nesorazmernih napadih, izpeljanih brez opozorila, pokazale zastrašujočo ravnodušnost 
do življenja civilistov, saj so z zemljo poravnale stavbe, ki so bile dom več ducatom 
prebivalcev. Dokazi jasno kažejo, da so nekateri od teh nezakonitih napadov vojni zločini.  

V neupravičenih napadih na osem različnih domov so bili skupaj ubiti 104 civilisti, 
od tega 62 otrok. Te smrti bi lahko bile in bi morale biti preprečene. Civilistov ni 
nihče obvestil in zato niso imeli možnosti pobegniti. Po vojnem pravu (mednarodno 
humanitarno pravo) je namerno napadanje civilistov strogo prepovedano. Sprejeti morajo 
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biti vsi možni varnostni ukrepi, da se zmanjša tveganje za civiliste, med drugim tudi 
opozarjanje na napade. Napadi, za katere se predvideva, da bodo povzročili veliko število 
civilnih žrtev, bodo zlahka nesorazmerni in bi jih zato morali preklicati. Kljub temu so bile 
te temeljne dolžnosti v več primerih spregledane. 

Predstavniki izraelskih oblasti niso znali odgovoriti na težka vprašanja, ki so se porodila 
po teh napadih. Pravzaprav niso niti priznali, da so odgovorni zanje. Izrael ima tehnične 
sposobnosti, da izpelje natančne napade na točno določene tarče in s tem povzroči 
mnogo manjše opustošenje. Zakaj so se torej njihove sile odločile zravnati z zemljo 
celotne stavbe, polne civilistov? Katere so bile njihove načrtovane tarče? Zakaj niso izdali 
učinkovitih opozoril? 

To niso bili osamljeni incidenti, temveč del serije napadov na poseljene domove, ki so 
bili izpeljani med operacijo, v kateri so pokazali brezbrižnost do trpljenja palestinskih 
civilistov in neupoštevanje svojih obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu.

V tem desetletja starem konfliktu sta se obe strani minimalno ozirali na civiliste. 
Palestinske oborožene skupine so v Izrael naključno (neselektivno glede na cilj) in 
načrtno v bližino civilnih naselij izstrelile več raket ter skladiščile orožje v šolah. Doslej nič 
ne kaže na to, da bi ena ali druga stran s takimi kršitvami poskrbela za zaščito in varnost 
svojih prebivalcev. 
Letošnja vojna je bila od leta 2008 tretji večji konflikt v Gazi. Svetovna javnost je že 
navajena na prizore trupel prebivalcev Gaze, ki jih vlečejo izpod ruševin, in izraelskih 
civilistov, ki tečejo v zaklonišča.

Zdi se, da se rane komaj zacelijo, ko se bojevanje spet začne.

Toda niti palestinske oblasti niti Izrael niso izvedli neodvisne in nepristranske preiskave o 
obtožbah o vojnih zločinih med preteklimi spopadi.

KROG NEKAZNOVANOSTI
Da bi napravili konec vedno hujšemu opustošenju in uničenju, je potrebno prekiniti krog 
nekaznovanja. Resne kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava je 
potrebno neodvisno in nepristransko preiskati in tiste, ki so zanje odgovorni, spraviti pred 
sodišče. Izrael mora prenehati z obleganjem Gaze in zagotoviti, da se ne bo več zanašal na 
vojaško taktiko, ki krši temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava. Hamas in pale-
stinske oborožene skupine morajo prenehati z naključnimi in načrtovanimi napadi na civiliste.

Trenutno so možnosti, da bo pravici zadoščeno, majhne. Izrael je naznanil vrsto preiskav, 
ki ne ustrezajo mednarodnim standardom ter ne bodo zagotovile pravice in odškodnin za 
žrtve. Tudi Hamas in palestinske oblasti se najverjetneje ne bodo odrezale nič bolje. Izrael 
vztrajno zavrača sodelovanje s preiskovalno skupino Združenih narodov pri preiskavi 
domnevnih kršitev človekovih pravic v zadnjem konfliktu ter organizacijama Amnesty 
International in Human Rights Watch še naprej onemogoča dostop do Gaze. 

Mednarodno kazensko sodišče (MKS) ima ključno vlogo pri tem, da se tiste, ki so po 
mednarodnem pravu odgovorni za zločine v trenutnem in prejšnjih izraelsko-palestinskih 
konfliktih, privede pred sodišče. Tako izraelske in palestinske oblasti kot mednarodna 
skupnost morajo narediti vse, da se tožilcu MKS omogoči, da naredi to, česar nacionalne 
oblasti niso storile - neodvisno in nepristransko preišče zločine vseh vpletenih.

Ne smemo dopustiti, da mednarodna skupnost ponovno razočara žrtve kršitev. Tistim, 
ki naročijo ali izvršijo vojne zločine, je potrebno soditi, sicer bodo civilisti v naslednjih 
spopadih plačali še višjo ceno.

Salil Shetty, generalni sekretar Amnesty International.  
Ta komentar je bil najprej objavljen na spletni strani al-Jazeere.

Več
 Poročilo AI: Families  

under the Rubble: Israeli 
attacks on inhabited homes. 

AI indeks: MDE 15/032/2014. 
www.amnesty.si/ 

families-under-rubble

Vse strani morajo vedno 
spoštovati osnovna 
načela: razlikovanje, 
sorazmernost in 
previdnost tako v napadu 
kot glede posledic napada. 
Načelo razlikovanja določa, 
da morajo strani vedno 
razlikovati med vojaškimi 
cilji in civilisti ter morajo 
svoje napade usmerjati 
zgolj na vojaške cilje. 
Namerni napadi na civiliste 
in civilne objekte, npr. 
domove, zdravstvene 
ustanove, šole ali vladne 
stavbe, ki se ne uporabljajo 
v vojaške namene, so 
prepovedani in predstavljajo 
vojne zločine. Načelo 
sorazmernosti določa, da 
do napada ne sme priti, če 
bi povzročil veliko število 
civilnih žrtev ali obsežno 
škodo na civilnih objektih - 
glede na konkretno vojaško 
prednost, ki naj bi jo napad 
prinesel. Sprte strani 
morajo s potrebnimi ukrepi 
(tako v napadu kot pri 
obrambi) zaščititi civiliste.

Vabljeni, da si več o tej 
tematiki v obliki vprašanj 
in odgovorov na primeru 
konflikta v Gazi preberete 
na naši spletni strani  
www.amnesty.si/mhp-gaza.
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REVŠČINA 

GRE ZA VPRAŠANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC 
GENERALNI SEKRETAR ZdRužENIH NAROdOV bAN KI MOON JE Ob SVETOVNEM dNEVu REVŠČINE, 
KI GA ObELEžuJEMO 17. OKTObRA, ZNOVA SPOMNIL, dA V dRžAVAH V RAZVOJu 1,2 MILIJARdE 
LJudI žIVI Z MANJ KOT 1,25 dOLARJA (PRIbLIžNO 0,92 EVRA) NA dAN, KAR JE MEdNAROdNO 
dOLOČENA MEJA REVŠČINE. 2,4 MILIJARdE JIH žIVI Z MANJ KOT 2 dOLARJEMA NA dAN. 

Amnesty International ima vedno več informacij o tem, kako kršitve človekovih pravic 
poganjajo in poglabljajo revščino. Ljudje, ki živijo v revščini, imajo najmanj dostopa do 
moči/oblasti, da bi lahko prispevali k oblikovanju politik glede omejevanja revščine. 
Pogosto se jim odreka učinkovita poprava krivic za kršitve njihovih pravic.

Revščina namreč ne pomeni »zgolj« to, koliko denarja nekdo zasluži oz. ima. Lahko 
pomeni, da oseba nima dovolj hrane ali pitne vode, da nima primernega bivališča, 
dostopa do zdravstvene oskrbe ali zmožnosti, da bi otrokom omogočila šolanje. Pod črto: 
revščina pomeni, da nimaš dostopa do dobrin, storitev, spretnosti, izbir, varnosti in moči, 
ki jih vsi potrebujemo, da lahko uživamo človekove pravice. 

Pomeni tako vzrok kot posledico kršitev človekovih pravic: zaradi življenja v revščini so 
ljudje tudi pogosteje izpostavljeni kršitvam človekovih pravic. Revščina povzroči, da se 
posameznik počuti izključenega, ponižanega, nemočnega in neslišanega: in to pogosto 
tudi je. Običajno je povezana tudi z diskriminacijo in odrivanjem na rob družbe: ljudem, 
ki, denimo, živijo na cesti, je pogosto lahko zavrnjen dostop do zdravstvenih storitev ali 
nimajo potrebnih dokumentov za to. Več kot milijarda ljudi po svetu živi v neformalnih 
ali barakarskih naseljih (slumih), v improviziranih in neprimernih bivališčih z le malo 
infrastrukture. Njihov položaj pa se še poslabša, če jih oblasti prisilno izselijo z domov. 
Dekleta iz revnih družin pogosteje ostajajo doma, da pomagajo pri gospodinjskih delih, in 
imajo manj priložnosti za izobrazbo – ter več za to, da ostanejo revne. 

Izobrazba je sicer eden prvih korakov k preseganju revščine. Skozi izobraževanje 
ljudje pridobijo tudi zavedanje tega, kakšne pravice imajo. Omogoča pa jim tudi razvoj 
spretnosti, da jih lahko uresničujejo in zahtevajo. 

Kljub uvodoma omenjenim grozljivim podatkom revščina ni omejena le na svet v razvoju; 
pojavlja se povsod, tudi v najbogatejših državah, tudi pri nas. V začetku novembra je 
evropski statistični urad Eurostat sporočil, da je bilo lani v EU 24,5 odstotka ljudi na 
pragu revščine ali socialne izključenosti. V primerjavi z letom 2012 je ta delež nekoliko 
nižji, je pa višji kot leta 2008. Največje tveganje za revščino ali socialno izključenost je 
lani obstajalo v Bolgariji, Romuniji, Grčiji, Latviji in na Madžarskem, kjer je bila temu 
podvržena več kot tretjina prebivalstva. Najnižji delež ljudi, ki jim grozi revščina ali 
socialna izključenost, pa so zabeležili na Češkem, Nizozemskem, Finskem in Švedskem. 

V Sloveniji je bilo po podatkih za leto 2013 na pragu revščine 20,4 odstotka prebivalcev, 
je septembra objavil Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Leta 2008, denimo, je 
bilo na pragu revščine 18,5 odstotka prebivalcev. Po podatkih za leto 2013 je pod pragom 
tveganja revščine živelo 14,5 odstotka ljudi ali približno 291.000 oseb. Pod pragom 
revščine je živelo 14,7 odstotka otrok oz. približno 55.000 otrok, mlajših od 18 let.

(T.P., M.N.)

V Amnesty International smo 
objavili dopolnjeno, drugo izdajo 
naše publikacije o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah 
Human rights for human dignity.

Pripravljena je na podlagi lastnih 
raziskav AI ter očrta ključne 
poteze teh pravic. Podaja njihov 
pregled in obseg ter pokaže, kako 
se te pravice redno kršijo ljudem, 
ki so najbolj marginalizirani, 
pa tudi, kako se spopasti s 
kršitvami. Izpostavlja obveznosti 
in odgovornost vlad in drugih 
akterjev, vključno z mednarodnimi 
organizacijami in korporacijami.

Poročilo Human Rights for Human 
Dignity. A primer on economic, social 
and cultural rights je v angleščini 
dostopno na www.amnesty.org;  
AI indeks: POL 34/001/2014.
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ŠOLA ČLOVEKOVIH PRAVIC

KAJ JE NOVEGA?
NA SPLETNI STRANI SOLA.AMNESTY.SI VAS ČAKA E-TEČAJ, 
ZbIRKA KART PA JE bOGATEJŠA ZA dVA IZJEMNA ČLOVEKA.

E-TEČAJ ŠOLE ČLOVEKOVIH PRAVIC
V želji, da bi čim več pedagoških delavk in delavcev dodajalo vsebine učenja človekovih pravic 
preko participatornih metodologij v proces poučevanja smo se odločili, da v okviru projekta Z 
opolnomočenjem do strpnosti ponudimo e-tečaj oz. spletno Učenje človekovih pravic. 

Namen tečaja je, da lahko pridobite dodatno znanje na interaktivni način o učenju 
človekovih pravic, na daljavo. Tečaj je sestavljen iz štirih tematskih sklopov, ki jih lahko 
rešujete vsakega posebej, in sicer:

• Človekove pravice in Amnesty International

• Učenje človekovih pravic in aktivna participacija

• Diskriminacija

• Učenje človekovih pravic v mojem okolju

Tečaj najdete na spletni strani Šole človekovih pravic, in sicer v zgornjem meniju v 
zavihku »E-tečaj« ali pa konkretno na spletnem naslovu sola.amnesty.si/tecaj. 

Za sodelovanje v tečaju se morate registrirati s svojim e-naslovom, saj vam bomo po 
zaključenem tečaju poslali potrdilo o opravljenem tečaju. Udeležba na tečaju je brezplačna.

V ZBIRKI KARTIC IzjemNI LjUDje zA BOLjšI svet   
ŠE LILI GRM IN NELSON MANDELA
Zbirko kart Izjemni ljudje za boljši svet smo obogatili s še dvema izjemnima posameznikoma 
- Lili Grm (slovenska Rominja) in Nelsonom Mandelo. Oba sta (bila) neutrudna borca za 
pravice zatiranih, diskriminacijo pa sta občutila tudi na lastni koži. Zbirki smo dodali tudi 
slovarček izrazov, ki najmlajšim uporabnikom kart morda še niso poznani.

Dodatni karti in slovarček vam z veseljem brezplačno pošljemo, naročite jih na  
amnesty@amnesty.si, seveda pa so še vedno na voljo cela zbirka kart ter pripadajoča plakata.

(A. Č.)

LILI GRM (Slovenija, 1982)
Lili je Rominja, ki se je rodila v Kočevju, kjer je 
živela običajno življenje in se šolala. Po poroki 
se je preselila v romsko naselje Dobruška vas, 
kjer ni bilo niti osnovne infrastrukture, kot je 
pitna voda. Prebivalci tega naselja so morali 
– številni še danes – vodo pogosto zbirati iz 
potoka, na pokopališčih ali bencinski črpalki. 
Lili je vsak dan s samokolnico prehodila 6 kilo-
metrov, da je zbrala 40 litrov vode za kuhanje, 
pranje in pitje. Začela se je aktivno zavzemati, 
da bi tudi Romi imeli dostop do pitne vode. 
Njen boj je pripomogel k temu, da ima od 2011 
vsaj nekaj hiš v naselju dostop do javnega 
vodovodnega priključka. Ko je občina na mestu 
romskega naselja predvidela poslovno cono, 
kar bi pomenilo rušenje naselja, je Lili postala 
obraz in glas romske manjšine v boju za 
njihove domove.

NELSON MANDELA  (Južna Afrika, 1918-2013)
Bil je eden vodilnih borcev proti apartheidu v 
Južni Afriki. Zavzemal se je za enake pravice 
vseh, ne glede na barvo kože.  Zaradi svojih 
aktivnosti proti diskriminaciji temnopoltih je 
bil večkrat zaprt, 1964 pa je bil v nepoštenem 
sojenju obsojen na dosmrtni zapor. Bil je 
zapornik vesti in po vsem svetu so se zavze-
mali za njegovo izpustitev. 1990 ga je pred-
sednik  F. W. De Klerk, takrat prav tako odločen 
končati rasno ločevanje, pomilostil. Mandelo 
so tako po 27 letih izpustili iz zapora. 1993 sta 
skupaj dobila Nobelovo nagrado za mir za boj 
proti apartheidu. Mandela je 1994 postal prvi 
demokratično izvoljeni predsednik Južne Afrike. 
Do smrti se je zavzemal za človekove pravice 
in svobodo vseh ter se boril proti revščini in 
aidsu, nepravičnosti in neenakosti. Prejel je 
številna priznanja, temnopolti Južnoafričani pa 
ga imajo za očeta naroda.
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BI ODPRLI TRAJNIK IN 
TAKO POMAGALI AMNESTY 
INTERNATIONAL?
S TAKŠNIM VPRAŠANJEM SMO ZA REdNO MESEČNO dONACIJO 
PRIDOBILI ŠTEVILNE NAŠE PODPORNICE IN PODPORNIKE, 
MORdA TudI VAS.

Zbiranje sredstev je za delo Amnesty International zelo pomembno, saj za naše 
raziskovalno in kampanjsko delo za človekove pravice od držav ne sprejemamo denarja. 
Tudi s tem zagotavljamo svojo neodvisnost in nepristranskost. Previdni smo tudi pri 
sprejemanju denarja od podjetij, saj so lahko tudi slednja odgovorna za ravnanja, 
katerih posledice so zlorabe človekovih pravic. Seveda od takih podjetij za naše delo ne 
sprejmemo sredstev. 

Izjema od takšnega načina financiranja je naš program učenja človekovih pravic – za 
to izobraževanje lahko po internih pravilih pod določenimi pogoji sprejmemo državna 
sredstva, pri čemer vedno skrbno preverimo, da to ne ogrozi naše neodvisnosti. V 
slovenski Amnesty International v zadnjih letih delež sredstev, ki jih sprejmemo od 
državnih in občinskih virov za učenje človekovih pravic, ne presega petih odstotkov 
našega celotnega letnega proračuna. 

Naše raziskave, monitoring razmer, izvajanje pritiska na oblasti za odpravo kršitev, 
pripravljanje priporočil za nadaljnji razvoj standardov človekovih pravic in lobiranje 
za njihov sprejem, z drugimi besedami: naše aktivnosti za boljši svet so odvisne od 
uspešnega zbiranja sredstev. Konkretno od tega, ali zmoremo ljudi prepričati, da za naše 
delo namenijo donacijo, del svoje dohodnine (obrazec najdete na zadnji strani!), nam v 
oporoki zapustijo del sredstev ali pa nas redno podpirajo z mesečnimi prispevki po lastni 
izbiri.

Redne mesečne donacije so najpomembnejši vir financiranja v slovenski Amnesty, saj 
z njimi pridobimo 70 odstotkov sredstev za naše delovanje. Že od leta 2001 izvajamo 
na ulicah večjih slovenskih mest program Direktni dialog (v angleščini znan kot »Face 
to face«, saj predpostavlja neposredni nagovor ljudi k podpori); od lanske jeseni pa 
še program Od vrat do vrat. Tudi s slednjim seveda nagovarjamo ljudi neposredno in 
osebno, a jim v tem primeru pozvonimo na vrata. 

Zbiranje sredstev na tak način je včasih lahko naporno, a tudi nagrade so velike. Ko 
rečemo »nagrade«, merimo na zadovoljstvo, povezano s tem, da v največje solidarnostno 
gibanje za človekove pravice na svetu pripeljemo nove ljudi. Skupaj smo močnejši in 
uresničujemo vizijo boljšega sveta. Toplo se zahvaljujemo vsem, ki ste se nam že 
pridružili. 

Da ne bomo ostali le pri suhoparnih dejstvih, vam tokrat na »foto-ogled« postavljamo 
naše ekipe Direktnega dialoga in Od vrat do vrat.

žELITE OdPRETI 
TRAJNIK?
Če še niste naš/a član ali 
članica oz. Amnesty še 
ne podpirate finančno, pa 
bi to želeli, nam pišite na 
amnesty@amnesty.si ali 
pokličite 01 426 93 77: 
z veseljem vam bomo 
poslali obrazec za odprtje 
trajnika.

žELITE ZbIRATI 
SREDSTVA ZA 
AMNESTY?
Če menite, da bi vam šlo 
delo zbiranja sredstev od 
rok in bi vas to veselilo, 
se pozanimajte pri Tamari 
Gale (Direktni dialog) ali 
Mihu Ahačiču (Od vrat do 
vrat) o prostih delovnih 
mestih in pogojih dela. 
Pišete jima lahko na 
amnesty@amnesty.si.
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Del ekipe Direktni dialog v Ljubljani.

Del ekipe Od vrat do vrat.

... in ekipa, ki vas lahko ustavi na ulicah Maribora.

»Se pravi narediva prispevek 10 € mesečno?«

Na domu vas lahko obišče tudi naš Matej.»Samo še tole izpolniva pa bo.« Skupaj spremenimo svet na bolje.

Naši rekruterji in rekruterke v Ljubljani in Od vrat do vrat...
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REKEL»JA« IN BREZ VPRAŠANJ PODPISAL TRAJNIK

SPOZNAJTE PIO, ROKA, MITJO 
IN ANAMARIJO, KI PRIDOBIVAJO 
DONATORJE ZA AIS

Ime: Pia
Starost: 19

ekipa, v kateri delaš: Face to face 
(direktni dialog na ulici), Ljubljana

Življenjski moto: Bodi razlog, da se 
danes nekdo nasmehne.

Katero aktivnost Amnesty najbolj 
podpiraš? Boj proti nasilju nad 
ženskami, borba za politične 
zapornike, dostop do pitne vode 
po Sloveniji.

Pri čem v delu za Amnesty najbolj 
uživaš? Delo v ekipi.

Kaj šteješ za svoj največji uspeh pri 
delu za Amnesty? Štirje pridobljeni 
trajniki prvi delovni dan.

Najbolj zanimiva izkušnja z dela?  
Nekoga sem ogovorila z besedami: 
Bi podpisal za Amnesty? Na kar je 
odgovoril z »ja« in podpisal trajnik 
brez nadaljnjih vprašanj o naši 
organizaciji.

Te kdaj prime, da bi vrgla mapo Amnesty  
v smetnjak (seveda v tistega za papir) 
in zaključila z delom? To se mi je 
zgodilo drugi dan dela, ko sem  
4 ure zmrzovala na mrazu, ljudje 
pa so bili zaradi dežja skrajno 
slabe volje in nerazpoloženi za 
poslušanje o Amnesty.

Kaj te prepriča, da tega ne storiš? 
Zabavni pogovori s sodelavci.

Kateri film si nazadnje pogledala v kinu? 
Francoska komedija: Qu‘est-ce 
qu‘on a fait au Bon Dieu? (Bog, le 
kaj smo zagrešili?)

Kateri komad si nazadnje pogledala/
poslušala na Youtubeu? Trumpets-
Jason Derulo

Znamka telefona? LG

Kam greš raje v fitness ali na 
hamburger? Fitness-->vegi burger 
ni ravno najboljši 

Ime: rok
Starost: 24

ekipa, v kateri delaš: Face to face, 
Ljubljana

Življenjski moto: Na koncu bo vse 
dobro. Če še ni, ne skrbi, to 
pomeni le, da še ni konec. 

Katero aktivnost Amnesty najbolj 
podpiraš? Kampanja Moje telo, 
moje pravice.

Pri čem v delu za Amnesty najbolj 
uživaš? Spoznavanje novih ljudi, 
interakcija z njimi in delo s 
fenomenalno ekipo .

Kaj šteješ za svoj največji uspeh pri 
delu za Amnesty? Več kot 300 novih 
podpornikov v lanskem letu. 

Najbolj zanimiva izkušnja z dela? 
Pristopim do gospodične, ki ni 
imela časa, da izpolni prijavnico. 
Naslednji dan je prišla v 
Ljubljano samo s tem namenom, 
da postane naša podpornica. 

Te kdaj prime, da bi vrgel mapo 
Amnesty v smetnjak (seveda v tistega 
za papir) in zaključil z delom? Niti 
ne, mogoče se je to zgodilo le 
nekajkrat. 

Kaj te prepriča, da tega ne storiš? 
Definitivno sodelavci s svojo 
dobro voljo .

Kateri film si nazadnje pogledal v kinu? 
Guardians of the galaxy.

Kateri komad si nazadnje pogledal/
poslušal na Youtubeu? Ne vem, 
ker je od takrat minilo kar nekaj 
časa.

Znamka telefona? Iphone

Kam greš raje v fitness ali na 
hamburger? Definitivno hamburger 
oz. horse-burger.

Ime: Mitja
Starost: 29

ekipa, v kateri delaš: Od vrat do 
vrat.

Življenjski moto: Gremo naprej.

Katero aktivnost Amnesty najbolj 
podpiraš? Najbolj podpiram 
aktivnosti proti nasilju nad 
ženskami.

Pri čem v delu za Amnesty najbolj 
uživaš? Nikoli ni dolgočasno.

Kaj šteješ za tvoj največji uspeh pri 
delu za Amnesty? Delo mi je odprlo 
oči, postal sem bolj dovzeten za 
stvari okoli sebe.

Najbolj zanimiva izkušnja z dela? 
Bil je človek, ki ni verjel v našo 
organizacijo, a sem ga prepričal, 
da je postal naš član.

Te kdaj prime, da bi vrgel mapo 
Amnesty v smetnjak (seveda v tistega 
za papir) in zaključil z delom? Da.

Kaj te prepriča, da tega ne storiš? 
Delam za organizacijo, ki se 
ukvarja s področjem, ki je 
pomembno.

Kateri film si nazadnje pogledal v kinu? 
Narco cultura

Kateri komad si nazadnje pogledal/
poslušal na Youtubeu? Casanova od 
Roxy Music

Znamka telefona? Samsung

Kam greš raje v fitness ali na 
hamburger? Gledališče. 

Ime: Anamarija
Starost: 24

ekipa, v kateri delaš: Od vrat do 
vrat.

Življenjski moto: Za dežjem vedno 
posije sonce .

Katero aktivnost Amnesty najbolj 
podpiraš? Najbolj všeč mi je 
kampanja proti nasilju nad 
ženskami.

Pri čem v delu za Amnesty najbolj 
uživaš? Najlepše pri tem delu je, 
ko najdeš ljudi, ki so dejansko 
pripravljeni pomagati, so 
pozitivni in želijo spremeniti svet 
na bolje .

Najbolj zanimiva izkušnja z dela? 
Vsaka izkušnja je po svoje 
zanimiva, tako pozitivna kot 
negativna, ker se lahko iz vseh 
veliko naučiš.

Te kdaj prime, da bi vrgla mapo 
Amnesty v smetnjak (seveda v tistega 
za papir) in zaključila z delom? 
Da. Včasih se tudi to zgodi. 
Ko na primer naletiš na toliko 
negativnih odzivov, da bi najraje 
obupal.

Kaj te prepriča, da tega ne storiš?  
Že naslednji dan se stvari lahko 
zadeve drastično spremenijo in ti 
zopet povrnejo željo do dela, tako 
da nikoli ne smeš obupat, ker te 
lahko ljudje kaj hitro presenetijo.

Kateri film si nazadnje pogledala v 
kinu? 12 let suženj

Kater komad si nazadnje pogledala/
poslušala na Youtubeu? John Legend  
- All of me

Znamka telefona? Sony

Kam greš raje v fitness ali na 
hamburger? Raje grem na 
hamburger .

Pogovarjal se je Miha Ahačič.
Foto: Tanja Ristič
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HOLLYWOOdSKI ZVEZdNIK MARTIN SHEEN SE JE Z NOVIM FILMOM PRIdRužIL 
PRIZADEVANJEM AMNESTY INTERNATIONAL, DA BI PODJETJE uNION CARBIDE ODGOVARJALO 
ZA ENO NAJHuJŠIH INduSTRIJSKIH KATASTROF.

čiščenja prostora, in da so dovolili Union Carbide, da je ‚ubežnik 
pred pravico‘ na indijskih sodiščih«. Dodala je, da morata 
ZDA in Indija skupaj izzvati mednarodna podjetja, kot je Dow, 
ki izkoriščajo države, kot je Indija, da se izognejo okoljskim 
pravilom, ki pri njih doma ščitijo lokalne skupnosti. To priložnost 
morata izkoristiti, da pokažeta, da do mednarodnih investicij ne 
sme prihajati na račun človeških življenj«. 

Pridružite se Amnesty in Martinu Sheenu tudi vi: podpišite 
peticijo v podporo prebivalcem Bhopala v okviru maratona 
pisanja apelov Pišem za pravice na www.amnesty.si/bhopal. S 
peticijo boste od predsednika indijske vlade zahtevali, naj se 
očisti območje tovarne, da ne bo več ogrožalo zdravja okoliških 
prebivalcev, in zagotovi, da bodo podjetja, odgovorna za izpust 
plina in onesnaženje, za to tudi odgovarjala. Razširite peticijo 
med svoje bližnje. Več o tem, kako lahko sodelujete, najdete na 
www.amnesty.si/pisem-za-pravice. 

FILMI KOT OROdJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

KATASTROFA V bHOPALu  
V FILMu MARTINA SHEENA

Vas zanima več o izzivih, s 
katerimi se soočajo posamezniki 
in skupnosti, ki se borijo proti 
velikim podjetjem, katerih 
ravnanja kršijo njihove pravice?  V 
Amnesty International smo objavili 
poročilo Injustice Incorporated. 
Corporate abuses and the human 
right to remedy, ki obravnava to 
tematiko. Žrtve kršitev človekovih 
pravic in zlorab se pogosto 
soočajo z velikimi ovirami, ko 

skušajo doseči pravico in popravo krivic. Naša publikacija 
raziskuje izzive, ki so povezani z zagotavljanjem učinkovite 
odprave škode, kadar zagrešijo zlorabe multinacionalna 
podjetja ali pa so ta vpletena v kršitve, ki jih zagrešijo 
države. Osredotoča se na štiri zgovorne primere, vključno 
z Bhopalom, ter izpostavlja, kako se zaradi korporacijske, 
politične in finančne moči, v povezavi s specifičnimi 
pravnimi ovirami, dovoljuje podjetjem, da se izogibajo 
odgovornostim ter odrekajo ali resno omejujejo pravico žrtev 
do poprave krivic. Na voljo v angleščini, povezavo najdete na 
www.amnesty.si/sheen-bhopal; AI indeks: POL 30/001/2014.

Film Bhopal: A Prayer for Rain pripoveduje o dogodkih, ki 
so vodili do zastrupitve več kot pol milijona ljudi s strupenim 
plinom, ki je spuščal iz tovarne pesticidov Union Carbide 
v indijskem Bhopalu 2. decembra 1984. »Preživeli so se 
soočali z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, a so dobili le 
malo zdravstvene oskrbe. Že 30 let si preživeli te katastrofe 
prizadevajo, da bi dosegli pravico, pošteno odškodnino, 
zdravstveno oskrbo in da bi Union Carbide, ki je zdaj v lasti 
Dow Chemicals, odgovarjal za svoja ravnanja,« je dejal Martin 
Sheen. »To nesrečo bi lahko preprečili. Obstajajo dokazi, da 
podjetja, ki so bila odgovorna za tovarno, niso sprejela ustreznih 
previdnostnih ukrepov, tako pred kot po izpustu.« 

Union Carbide se že tri desetletja izogiba kazenskim obtožbam 
v Indiji, medtem ko so se v Dow Chemicals večkrat poskusili 
oddaljiti od katastrofe in še vedno trajajočega kemičnega 
onesnaženja na zapuščenem prostoru tovarne, ne glede na to, 
da so leta 2001 prevzeli popolni nadzor nad Union Carbide. 
»Dow poskuša prikazati Bhopal kot pretekli dogodek, ki se je 
končal, veliko preden so prevzeli nadzor nad Union Carbide, a 
to ni res,« je dejala Audrey Gaughran, direktorica programa za 
globalne tematike pri AI. »Kemikalije, ki jih je na zapuščenem 
mestu v Bhopalu za sabo pustil Union Carbide, še danes 
zastrupljajo lokalne skupnosti. Dow ima v lasti Union Carbide 
in je odgovoren za škandalozno dejstvo, da niso zagotovili 

Izrez iz posnetka izjave Sheena. Če ji želite prisluhniti, 
obiščite www.amnesty.si/sheen-bhopal.
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SMRTNA KAZEN 

KLJuB PREPOVEDI uSMRTITVE  
OSEB Z MOTNJAMI V DuŠEVNEM  
IN INTELEKTuALNEM RAZVOJu
NEKATERE dRžAVE ŠE NAPREJ ObSOJAJO NA SMRT OSEbE, KI IMAJO duŠEVNE ALI 
MOTNJE V INTELEKTuALNEM RAZVOJu, IN SMRTNO KAZEN TudI IZVRŠIJO. NA TO KRŠITEV 
MEdNAROdNIH STANdARdOV SMO V AMNESTY INTERNATIONAL OPOZORILI Ob SVETOVNEM 
dNEVu PROTI SMRTNI KAZNI, KI GA bELEžIMO 10. OKTObRA.

Omenjeni standardi ne opravičujejo grozljivih zločinov, ampak 
določajo merila glede tega, kakšna kazen se lahko naloži. Amnesty 
International ima podatke o osebah s takimi ovirami, ki jim grozi 
smrtna kazen ali pa so bili usmrčeni na Japonskem, v Pakistanu 
in ZDA. V naši organizaciji nasprotujemo smrtni kazni v vseh 
okoliščinah; gre za kruto, nehumano in ponižujočo kaznovanje. 
Države, kjer še vedno izvajajo usmrtitve, pozivamo k spoštovanju 
mednarodnih standardov, vključno s tistimi, ki prepovedujejo 
uporabo smrtne kazni za določene ranljive skupine.

Podatki za leto 2013 sicer kažejo, da sta Iran in Irak povzročila 
velik porast števila usmrtitev, kar je v nasprotju s svetovnim 
trendom odpravljanja smrtne kazni. Če ne upoštevamo Kitajske, 
kjer je to tajni podatek, je bilo leta 2013 izvedenih vsaj 778 
usmrtitev.

Na seznamu držav s smrtno kaznijo drugo in tretje mesto 
zasedata Iran (vsaj 369 usmrtitev) in Irak (vsaj 169 usmrtitev), 
prvo pa Kitajska. Tam po ocenah Amnesty International vsako leto 

usmrtijo več tisoč ljudi. Savdska Arabija (79 usmrtitev) in ZDA (39 
usmrtitev) zasedata četrto in peto mesto, Somalija (34) pa šesto. V 
letu 2013 so usmrtitve izvedli v 22 državah, eni več kot leto prej. 

Načini usmrtitve so vključevali obglavljenje, usmrtitev na 
električnem stolu, strelski vod, obešanje in usmrtitev z 
injekcijo. Javne usmrtitve so se zgodile v Iranu, Severni Koreji, 
Savdski Arabiji in Somaliji. Smrtna kazen je bila izrečena za vrsto 
zločinov, ki niso povezani s smrtjo, vključno s krajo ter prekrški, 
povezanimi z drogami in denarjem, prav tako pa tudi za dejanja, 
ki sploh ne bi smela veljati za zločine, na primer za »prešuštvo« 
ali »bogoskrunstvo«. Številne države uporabljajo ohlapen izraz 
politični »zločini«, da lahko usmrtijo resnične ali domnevne 
odpadnike.

Kljub temu pa število držav, ki uporabljajo smrtno kazen, že 
zadnjih 20 let enakomerno upada, in tudi v lanskem letu je bil 
napredek dosežen v vseh regijah. Več statistik in trendov na www.
amnesty.si/smrtna-kazen-v-letu-2013.html

KRIZNA žARIŠČA PO SVETu

Od ISLAMSKE dRžAVE dO uKRAJINE
SPREMLJATE WWW.AmNestY.sI/GLOBALNe-KRIze ZA SPROTNE INFORMACIJE  
O GLObALNIH KRIZNIH ObMOČJIH. 

V svetu je žal vedno vrsta kriznih žarišč, kjer prihaja do hitrega 
razvoja dogodkov, malodane vedno zaznamovanega s kršitvami 
človekovih pravic. V Amnesty International takšne situacije 

spremljamo, večinoma tudi z raziskavami na terenu, in ob 
tem objavljamo pričevanja, dokumente, poročila in zahteve 
oblastem.



Več informacij najdete v našem novem poročilu Življenja 
brez opore: Begunci in migranti v nevarnosti v osrednjem 
Sredozemlju, ki priča o odkritjih z nedavnih obiskov Italije 
in Malte. Pogovori s preživelimi, strokovnjaki in oblastmi 
razkrivajo nevarnost, s katero se soočajo begunci in 
migranti, ter slab odziv držav članic EU. Povezavo do 
poročila najdete na www.amnesty.si/sos-evropa. 
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Postanite prostovoljke in prostovoljci AIS: www.amnesty.si/prostovoljci

EVROPA GRADI VSE VIŠJE ZIDOVE
LANSKO LETO SMO V EVROPI ObNEMELI Ob TRAGIČNI NESREČI PREd LAMPEduSO, KJER JE 
žIVLJENJE IZGubILO VEČ KOT 500 LJudI, KI SO bILI PRISILJENI ZAPuSTITI dOM IN SE POdATI 
NA NEVARNO POT ČEZ SREdOZEMLJE. LETO PO TEM SE ZdI, dA JE bILA TRAGEdIJA ZGOLJ 
dOdATEK K STATISTIKI, SAJ EVROPA GRAdI ŠE VIŠJE ZIdOVE, NAMESTO VARNIH IN LEGALNIH 
POTI V Eu. ZATO bOMO V OKVIRu KAMPANJE S. O. S. EVROPA ŠE NAPREJ IN ŠE bOLJ GLASNO 
ZAHTEVALI, NAJ EVROPSKI VOdITELJI žIVLJENJA MIGRANTOV POSTAVIJO PREd MEJE. 

Medtem ko je lani v Sredozemlju umrlo več kot 600 ljudi, je 
letos konec septembra ta (uradna) številka že presegla število 
2500. Več kot 165.000 beguncev in migrantov se je letos 
iz severne Afrike prek morja v razmajanih čolnih odpravilo 
v Evropo. Skoraj vse je rešila italijanska mornarica, ki se 
je na tragedijo pred Lampeduso odzvala z operacijo Mare 
Nostrum. Ta se je z novembrom končala, evropska agencija 
za nadzor mej Frontex pa je začela operacijo Triton. Kar sploh 
ni dobra novica – operaciji je namenjena le tretjina sredstev, 
kolikor jih je Italija namenila Mare Nostrumu, predvsem 
pa njeno poslanstvo ni iskanje in reševanje beguncev in 
migrantov, temveč gre za mejno operacijo, ki ne bo delovala v 
mednarodnih vodah.

Na svetu je trenutno največ beguncev po 2. svetovni vojni in 
EU in države članice se morajo na to odzvati kolektivno in takoj, 
tako da zagotovijo kapacitete za iskanje in reševanje beguncev 
in migrantov v morju ter omogočijo varne in legalne poti, ne pa 

še dodatno graditi zidov in zapirati meja. To je tudi sporočilo in 
poziv kampanje S. O. S. Evropa, ki jo bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjem letu.

PRIdRužITE SE KAMPANJI – PIŠITE NAM ZA 
PODROBNOSTI!

Še posebej aktivni bomo od februarja do oktobra, k 
sodelovanju bomo ponovno povabili tudi mlade, ki so v okviru 
kampanje že napisali na stotine apelov in solidarnostnih 
sporočil. Pripravili bomo javne akcije, namenjene osveščanju 
javnosti o problematiki, seveda pa bomo s peticijami še naprej 
vršili pritisk na evropske voditelje. Veseli bomo novih moči, zato 
vse, ki bi vas delo na kampanji zanimalo, vabimo, da se nam 
pridružite. Pišite nam na amnesty@amnesty.si in obvestili vas 
bomo o podrobnostih.

(A. Č.)

Pridružite se nam v kampanji, s katero sporočamo evropskim 
voditeljem, da so za nas življenja ljudi pomembnejša od mej. Po 
besedah direktorja pisarne AI za evropske institucije Nicholas J. 
Berger:»Dokler bodo prevladovali vojne, revščina in preganjanje, bodo 
ljudje še naprej tvegali vse, da temu ubežijo. EU in njene članice jim 
ne smejo obrniti hrbta in jih pustiti, da utonejo na vratih v Evropo.«
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Pe besedah direktorja pisarne AI za evropske institucije  
Nicholasa J. Bergerja



Vas kaj od tega zanima? Bi želeli narediti več?  
Pišite nam na amnesty@amnesty.si - veseli vas bomo!
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POdPISuJTE MObILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/smsPostanite prostovoljke in prostovoljci AIS: www.amnesty.si/prostovoljci

KAKO SE LAHKO AKTIVIRATE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE?

PROSTOVOLJNO DELO ZA AMNESTY 
SI LAHKO uKROJITE PO SVOJI MERI
VELIKOKRAT SE LJudI dOTAKNE KAKŠNA KRIVICA IN IMAJO žELJO, dA bI SAMI uKREPALI PROTI 
TEMu, PA VČASIH NE VEdO PRAV dObRO, KAKO SE LOTITI. KOT PRI VELIKO dRuGIH dEJAVNOSTIH 
VELJA, dA JE NAJbOLJE ENOSTAVNO VSAJ NEKAJ NAREdITI, bREZ SKRbI, ALI JE »POPOLNO«. 

Recimo od Amnesty izveste za spletno peticijo – najmanj, kar 
lahko naredite, je, da jo sami podpišete. In ko ste že ravno na 
spletu, dajte k njenemu podpisu pozvati še druge – delite jo na 
svojih socialnih omrežjih ali pa jo pošljite neposredno v e-poštni 
predal kakšnega prijatelja, oboje s prijaznim priporočilom za 
njen podpis. A vidite, pa ste že naredili nekaj konkretnega!

To je lahko začetek vaše aktivistične »kariere«. Kaj pa, če bi 
si peticijo natisnili in jo nekaj časa nosili s sabo? Gre le za 
nekaj listov papirja, gotovo se zanje najde prostor v vaši torbi 
ali nahrbtniku in ob pravem trenutku jih lahko potegnete na 
plano in prosite ljudi okoli sebe, da podpišejo. Recimo pri 
starših na kosilu, na kavi s prijateljicami, po pilatesu, jogi, 
tedenskem igranju košarke, v razredu ali predavalnici… 
Presenečeni boste, koliko ljudi srečate v svojem vsakdanu. 
Običajno so se pripravljeni odzvati, ker vas poznajo in 
zaupajo temu, za kar vam je mar. In nenadoma se je vaš 
začetni podpis pomnožil – s tem pa prispeval k temu, da je 
naš skupni glas še močnejši. Zbrane podpise nam seveda 
posredujte pravi čas; obrnite se na nas, da vam povemo, kdaj 
je to. Že ste aktivist ali aktivistka! 

In če ugotovite, da vam gre zbiranje podpisov dobro od rok in 
da vas celo veseli, se mogoče odločite pripraviti »dogodek«. Ne 
se ustrašiti! Morda se »le« dogovorite v lokalnem mladinskem 
centru, domu za ostarele, v šolski avli, knjižnici ali drugem 
obiskanem mestu, da vam dajo mizico, mi vam lahko pošljemo 
kakšen plakat, lahko pa ga naredite tudi sami – in povabite k 
podpisu peticije tudi širše, ljudi, ki jih ne poznate osebno. Za 
pomoč pri taki »akciji« lahko povabite tudi kakšnega človeka v 
svoji bližini, za katerega mislite, da bi ga to veselilo. Ali pa več.

Skratka, res ni težko in z veseljem vam pomagamo. Recimo 
vse naštete aktivnosti lahko naredite za maraton pisanja apelov 
Pišem za pravice: in vse informacije, kako se lotiti, imate že v 
prilogi te revije.

Zbiranje podpisov pod peticije je naše osnovno orodje, ampak 
ni treba, da je monotono. Aktivnost lahko »zapakirate« v 
performans, opremite z zanimivim materialom, se priključite 
kakšni razstavi… Naša koordinatorka za kampanjo S.O.S 
Evropa Alenka Mrakovčić z drugimi aktivisti si je na primer 
zamislila in pripravila družabno igro Begunec ne jezi se: ko so 
šli na ulico z ogromnimi igralnimi polji in kockami, so pritegnili 

pozornost mimoidočih, skozi igro so jim predstavili tematiko in 
jih tako pridobili za podpis peticije. 

Ko smo si prizadevali za izpustitev zaprtih članic Pussy Riot, 
pa smo se oblekli v podobna oblačila, na odru festivala Trnfest 
izpeljali kratek performans v obliki njihove glasbe in plesa – 
takšen, kot je njih pripeljal v zapor. Obiskovalci so navdušeno 
podpisali peticijo.

Ne rabite pa skrbeti; ni treba, da ste sami tako inovativni. V 
AIS redno pripravljamo akcijske paketke v podporo našim 
aktivnostim, kjer vam predlagamo nekaj osnovnih idej. 

Če vam nič od tega ni po meri – ali pa ste pripravljeni narediti 
še več, lahko prispevate k našim skupnim prizadevanjem s 
kakšnimi znanji, ki jih imate. Vedno pridejo prav prevajalci 
iz angleščine v slovenščino, »spretneži« s fotoaparatom ali 
kamero, tisti, ki jim dobro teče jezik in znajo napisati zanimive 
tekste, ali pa ljudje, ki so enostavno spretni s prsti in pomagajo 
pri izdelavi materialov…

Se že delajo lampijončki za javno akcijo ob 10. decembru Pišem 
za pravice.
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PIŠITE ZA PRAVICE

NEKAJ dObRIH NOVIC
STE SE KDAJ ZAVZELI IMENA TE RuBRIKE? PISMA REŠuJEJO 
žIVLJENJA. ZATO VAS NA TEH STRANEH VEdNO SKuŠAMO 
PRIdObITI ZA PISANJE APELOV IN POdPISOVANJE PETICIJ. 
TudI TOKRAT VAS VAbIMO NA MARATON PISANJA APELOV (VEČ 
V PRILOGI REVIJE), TuKAJ PA bOSTE NAŠLI NEKAJ dOdATNE 
MOTIVACIJE.

Velikokrat se pritožujemo, da so okrog nas le slabe novice in da se dobre skoraj ne 
zmorejo »prebiti« do medijev. Veseli smo, da bomo v te rubriki Pisma rešujejo življenje 
predstavili vrsto dobrih novic, ki upravičujejo njeno ime.

bOžIČNO dARILO: POGOdbA O NAdZORu TRGOVINE Z OROžJEM
Ja, morda ni klasično božično darilo, je pa fantastično: takrat bo začela veljati 
mednarodna pogodba o nadzoru trgovine z orožjem. Za njeno uveljavitev smo se v 
Amnesty International skupaj z drugimi organizacijami borili preko 20 let, tudi v slovenski 
Amnesty smo zbirali fotopeticije in podpise pod peticije za pritisk na Združene narode in 
države, naj pripravijo tako pogodbo. Po dolgih letih prizadevanj se je naš trud poplačal 
lani, ko so v ZN sprejeli to pogodbo (in tako popravili absurdno dejstvo, da je bila do 
takrat celo trgovina z bananami bolj regulirana kot trgovina z orožjem).

Z mednarodnimi zavezujočimi pogodbami pa tudi po njihovem sprejemu zgodba še ni 
končana: 50 držav, podpisnic pogodbe, jo je moralo ratificirati, da bo 90 dni kasneje, to 
je 25. decembra, začela veljati. Kaj pomeni ratificirati pogodbo? Država, ki je podpisala 
neko mednarodno pogodbo (konvencijo), jo z ratifikacijo prenese v svoj domači pravni 
red. 

Vsako leto povprečno umre najmanj pol milijona ljudi, na milijone pa jih je ranjenih, 
posiljenih ali prisiljeni zbežati z domov zaradi slabo regulirane globalne trgovine z 
orožjem. Nova pogodba vsebuje vrsto pravil, namenjenih ustavitvi toka orožja v države, 
kadar je znano, da bo uporabljeno za ali pa bo omogočalo izvajanje genocida, kaznivih 
dejanj zoper človečnost, vojna hudodelstva ali druge hude kršitve človekovih pravic.

PREdČASNO IZPuŠČEN V bELORuSIJI
Še posebej bi se vam rad zahvalil za moralno podporo. Resnično so bila pomembna 
pisma, ki sem jih dobil od običajnih ljudi. Rad bi, da se v mojem imenu toplo 
zahvalite svojim aktivistom in aktivistkam. Beloruski zapornik vesti Aleš Bialiatski v 
pogovoru za AI po izpustitvi. 

Junija je bil izpuščen Bialiatski, ki je skoraj tri leta preživel v zaporu. Zanj smo se 
zavzemali tudi v slovenski Amnesty International, apele smo pisali na maratonu pisanja 
apelov 2012. Aleš Bialiatski je ugledni beloruski zagovornik človekovih pravic in 
predsednik organizacije Center za človekove pravice Viasna. 24. novembra 2011 so ga 
obsodili na štiri leta in pol zapora. Amnesty International verjame, da je bilo to namenjeno 
preprečevanju njegovega dela za zaščito človekovih pravic in ga je razglasila za zapornika 

Za sprejem mednarodne pogodbe o trgovini z          orožjem smo si okoli 10 let prizadevali tudi v 
slovenski Amnesty International. Na fotografiji        prizor z javne akcije poleti 2012.

Yorm Bopha s sporočili solidarnosti in 
fotografijami, ki jih je v okviru maratona 
pisanja apelov 2013 prejela od podpornikov in 
aktivistov Amnesty International z vsega sveta. 
Za Yorm so sporočila solidarnosti izdelali tudi 
številni slovenski šolarji in šolarke. 
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vesti. Bialiatski meni, da je vztrajen domači in mednarodni pritisk pripeljal do njegove 
izpustitve, do katere je prišlo leto dni in osem mesecev prej, kot naj bi dejansko prestal 
zaporno kazen.

OSVObOJENA V KAMbOdžI
Yorm Bopha je prestajala triletno zaporno kazen zaradi protestiranja proti prisilnim 
izselitvam v njeni skupnosti. Novembra 2013 je bila izpuščena, po tem ko je vlada prejela 
skoraj 253.000 pisem od podpornikov Amnesty International iz 54 držav.

Zahvaljujem se vsem ljudem, ki so si vzeli čas in napisali pisma vladi za mojo 
izpustitev. Zelo sem vesela, da vem, da nismo sami, je sporočila.

IZPuŠČENA V RuSIJI
Leta 2013 smo se osredotočili tudi na tri aktiviste, ki so jih aretirali po protestu na trgu 
Bolotnaya v Moskvi. Pritisk javnosti je privedel do izpustitve dveh, Vladimirja Akimenkova 
in Mikhaila Kosenka.

Rad bi se toplo zahvalil Amnesty International in vsem, ki ste mi poslali pisma. Vaša 
pisma so vplivala na mojo izpustitev, so bile besede Vladimira Akimenkova.

POMILOŠČEN V AZERbAJdžANu
Jabbarja Savalana, mladega aktivista v Azerjbadžanu, so pomilostili in izpustili leta 2011, 
le nekaj dni po prihodu naših pisem v državo.

Podpora, ki sem jo prejel, je bila tako mogočna, da se  nisem počutil kot zapornik. 
Vedel sem, da ljudje verjamejo vame in se nisem počutil samega, je dejal.

ÁNGEL COLON JE SVOBODEN
Po prestani 5-letni krivični zaporni kazni v Mehiki, so aktivista iz Hondurasa, Ángela  
Colóna, oktobra letos po zaslugi naših pisem izpustili. Ángela so z mučenjem prisilili v 
priznanje zločinov, ki jih ni zakrivil.

Ob izpustitvi je povedal: Moje sporočilo vsem, ki mi izkazujejo svojo solidarnost in so 
proti mučenju in diskriminaciji, je, da ostanite na preži. Nova zora prihaja. Ob tem 
dogajanju se počutim srečnega.

Delegacija Amnesty International se je v okviru raziskovalne misije v Mehiki septembra 
2014 srečala tudi z Ángelom v zaporu. Njegovo zgodbo smo posneli in delili po celem 
svetu. Na to se je odzvalo tisoče ljudi, ki so od mehiške vlade zahtevali njegovo izpustitev. 
V nekaj tednih se je zanj s svojim apelom mehiškim oblastem zavzelo več kot 20.000 
podpornikov in podpornic Amnesty.

Kakšna je njegova zgodba? Policija je Ángela aretirala v Tijuani na severu Mehike, ko 
je marca 2009 potoval od doma v Hondurasu do ZDA. Policija in vojaki so ga mučili s 
pretepanjem, dušitvijo in rasističnim zmerjanjem. Prisilili so ga podpisati lažno izjavo, 
ki je bila uporabljena kot dokaz za njegovo vpletenost v kriminalno dejavnost. Ko so ga 
pripeljali pred sodišče, je izjavo umaknil in povedal za mučenje, a oblasti niso ukrepale. 
Mehiški zvezni državni tožilec je zdaj privolil, da umakne vse obtožbe proti Ángelu 
Colónu, ki so ga brezpogojno izpustili.

Za sprejem mednarodne pogodbe o trgovini z          orožjem smo si okoli 10 let prizadevali tudi v 
slovenski Amnesty International. Na fotografiji        prizor z javne akcije poleti 2012.

Aleš Bialiatski 
verjame, da je vztrajni 
pritisk ljudi, ki so 
pisali zanj, prispeval 
k njegovi predčasni 
izpustitvi iz zapora.

Na roke napisano sporočilo: »Najlepša hvala. 
Angel Amílcar Colón Quevedo.«
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LEPA HVALA VSEM, KI POdPIRATE dELO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE!
Amnesty International Slovenije lahko 
namenite 0,5 odstotka svoje dohodnine. 
Ta donacija je za vas brezplačna. Če ne 
izberete kakšne organizacije, morate 
državi vseeno plačati 0,5 % dohodnine, 
le da ne vplivate na porabo tega zneska. 
Izpolnjeni obrazec prosim pošljite 
na Amnesty International Slovenije, 
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana. Mi ga 
bomo posredovali davčni upravi. 

Več:  
www.amnesty.si/dohodnina 

Hvala za vaše zaupanje. 

Pomembno: v redu je, če skopirate 
tale obrazec še za svoje znance 

OBrAZeC ZA VAŠO DONACIJO DOHODNINe

#

..........................................................................................................................
Ime in priimek davčnega zavezanca

..........................................................................................................................
Podatki o bivališču (naselje, ulica, hišna številka)

..........................................................................................................................
Poštna številka, ime pošte

..........................................................................................................................
Davčna številka Pristojni davčni urad, izpostava 

ZAHTeVA ZA NAMeNITeV DeLA DOHODNINe ZA DONACIJe
Naziv upravičenca Davčna številka Delež dohodninske olajšave

Amnesty International Slovenije  71490701 0,5 %

..........................................................................................................................
V/Na

..........................................................................................................................
Dne                                                   Podpis

Hvala za vaše 
članarine, 
prostovoljne 
prispevke, 
prostovoljski čas, 
energijo in vnemo.

Če še ne sodelujete z 
nami, vas toplo vabimo, 
da se nam pridružite. 
Že zdaj se lahko, 
na primer, odločite 
za namenitev dela 
dohodnine za naše delo.

AKCIJA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE - uPANJE ZA ČLOVEŠTVO.

ZAKAJ PODPRETI AMNESTY? IN KAKO?

Vedno sem bil na strani ponižanih 

in razžaljenih, na strani ubogih in 

pomoči potrebnih. Zato sem se tudi 

včlanil v Amnesty International. 

Vse dobromisleče vabim, naj se nam 

pridružijo – več nas bo, bolj se bo slišal 

naš glas, glasnejši bomo! Človekoljubje 

je najvišja vrednota človekove morale 

– to je tudi načelo tega društva. Zato 

sem tudi njegov član in podpornik. 

Metod Škerjanec, upokojenec, podpornik AIS

Nenehen boj za spoštovanje človekovih 

pravic, veselje ob novici, ko nam 

uspe preprečiti kršitve, ter delo ob 

posameznikih, ki verjamejo v boljši svet: 

to so razlogi, da kot aktivistka verjamem 

v poslanstvo Amnesty International.

Meliha Tuhčič, prostovoljka AIS

Oktobra je imela koncert v Ljubljani dolgoletna prijateljica Amnesty International, 

pevka Joan Baez. Po njem si je vzela čas za »akcijo« in podpisala apel za 

predsednika vlade Mira Cerarja za dostop do vode za romske  

družine brez njega. Ob njej direktorica  

AIS Nataša Posel.

V mojem srcu je posebno mesto za Amnesty. Upam, da je tudi 

pri vas. Amnesty potrebujemo in Amnesty potrebuje nas.

Joan Baez v pismu leta 2011.
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