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»Vsakič, ko 
je izpuščen 
zapornik vesti, 
za katerega se je 
borila Amnesty, 
vidimo, kakšno 
moč imajo 
posamezniki, ki s 
svojim podpisom 
izkažejo 
podporo.«

NE BOJIMO SE, BORIMO 
SE ZA SVOJA ŽIVLJENJA
Moramo razmišljati idealistično, vendar delovati realistično, je na otvoritveni slovesnosti 
sestanka mednarodnega sveta Amnesty International povedala Shirin Ebadi, zagovornica 
človekovih pravic iz Irana in prejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2003. In prav 
realističnost glede lastne situacije naslednje govornice, Kashe Jacqueline Nabagesera, 
je boleče zarezala v globoko tišino v dvorani, kjer smo se zbrali predstavniki Amnesty 
International s celega sveta. »Dobro se zavedamo, da nekateri od nas ne bomo nikoli 
dočakali svobode in svoboščin, za katere se bojujemo, vendar smo počaščeni, da smo 
del tega prelomnega boja,« so bile besede, s katerimi je lezbična aktivistka iz Ugande 
opisala kruto realnost vsakdana aktivistov LGBT-skupnosti v svoji državi, kjer je kazen za 
homoseksualnost lahko tudi dosmrtna ječa, na mizi pa je predlog zakona, ki bi uvedel 
smrtno kazen za istospolno usmerjene. 

Njeni prijatelji in soborci so bili v svojem boju za pravice napadeni in ubiti. Nekateri 
so, obupani nad situacijo in nesprejemanjem, storili samomor. Živijo izgnani iz družbe, 
družine so se jim odrekle, so žrtve fizičnega in psihičnega mučenja. Njen prijatelj je umrl, 
ko mu je zdravnik odrekel zdravljenje, ker je na zdravstvenem kartonu pisalo, da je gej. 
Poskusi dialoga z Afriško komisijo za človekove pravice in pravice ljudstev so naleteli na 
odgovor, da istospolno usmerjeni niso ljudje, zato tudi nimajo človekovih pravic, nam je 
povedala.

Kasha trenutno živi v stanovanju, ki ga uradno najema nekdo drug, saj njej, »zločinki«, 
stanovanja noče nihče oddajati. Zato se je že neštetokrat selila, prav tako je morala seliti 
svojo pisarno. Ne more se varno sprehajati po ulicah. Njeni nasprotniki, ki po državi širijo 
homofobijo, so močni: mediji, vlada, kultura in verske institucije. In kljub temu vztraja. 
»Ne bojimo se, borimo se za svoja življenja.« 

Kljub vsemu ostaja idealistična, tako kot Shirin, ki se sicer realistično zaveda začaranega 
kroga kršitev človekovih pravic, v katerem se je znašel Iran. »Politični zaporniki iz 
prejšnjega obdobja izvajajo enake kršitve, kot so jih sami trpeli pod starim režimom.« 
Kljub nenehnim omejitvam gibanja Nobelova nagrajenka Aung San Suu Kyi iz Burme 
ni izgubila upanja in verjame, da bo nekega dne lahko sama pisala pisma podpore 
političnim zapornikom, tako kot so člani Amnesty pisali njej in zanjo, ko je bila v hišnem 
priporu. Vse tri verjamejo, da bo nekega dne v njihovih deželah prišlo do pozitivne 
spremembe, in upajo, da bo njihov boj pomagal ustvariti boljši svet za naslednje 
generacije. 

Ko človek pogleda na moč njihovih nasprotnikov ter trdno zakoreninjene predsodke, 
proti katerim se borijo, se nehote vpraša, če niso prav takšni sanjači, kot je bil John 
Lennon, ki je sanjal o svetu brez vojn in meja. Prav tako kot člani in podporniki Amnesty 
International, ki že 50 let verjamemo, da je mogoč svet, v katerem človekove pravice 
niso kršene. Pa smo res preveč zasanjani? Upori, ki so letos presenetili marsikaterega 
voditelja v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, so pokazali, kakšno moč imajo 
ljudje, ki se, naveličani teptanja svojih pravic, uprejo. Vsakič, ko je izpuščen zapornik 
vesti, za katerega se je borila Amnesty, vidimo, kakšno moč imajo posamezniki, ki 
s svojim podpisom izkažejo podporo. Sicer pa, kot je rekel George Bernard Shaw: 
»Razumen človek se prilagaja svetu, nerazumen uporno prilagaja svet sebi. Zato je ves 
napredek odvisen od nerazumnega človeka.«

Sabina Živec, predsednica AIS

Foto: Ana Val



Doreen Lawrence 
(levo), Mirjana 
Učakar in Gorazd 
Kovačič med 
okroglo mizo o 
institucionalnem 
rasizmu,  
uvodnem dogodku 
Poster festivala 
Ljubljana ‘11.  
Foto: Miha Benedičič

Polno stojalo pisanih metuljev, ki smo jih zbrali 
v Kopru. V Nikaragvo je iz Slovenije poletelo 
430 metuljev upanja. Več na strani 15.
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Janez, Mirjana, Nadim in Vesna v Benetkah 
(Tine se skriva na drugi strani objektiva).

Sabina (levo), 
Jerneja, Mojca 
in Metka na 
zasedanju 
mednarodnega 
sveta AI – ICM.
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ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

RAZKRIVAMO SKRITE 
OBRAZE RASIZMA
MED 15. IN 21. SEPTEMBROM JE LJUBLJANA 
GOSTILA MEDNARODNI OBLIKOVALSKI DOGODEK 
POSTER FESTIVAL LJUBLJANA ‘11: RAZKRITI 
OBRAZI RASIZMA, PRI KATEREM JE SLOVENSKA 
AMNESTy SODELOVALA S FUNDACIJO BRUMEN.

V okviru festivala so bile odprte tri raz-
stave plakatov na temo rasizma, več o 
razstavi Otroci, pri kateri sodeluje Amne-
sty, si lahko preberete v prilogi. V okviru 
razstave v soboto, 1. oktobra, otroke, 
stare med 6 in 12 let,  med 10. in 12. 
uro vabimo na ustvarjalno delavnico v 
Narodno galerijo. Skozi različne dejav-
nosti bodo razmišljali o različnosti in 
njenem spoštovanju.
 
V spremljevalnem programu festivala je 
Amnesty organizirala tudi okroglo mizo o 
institucionalnem rasizmu. Svoji življenj-
ski zgodbi sta predstavili mati najstnika, 
ki je bil umorjen v rasno motiviranem 
napadu, Doreen Lawrence (intervju na 
strani 10) in Mirjana Učakar, izbrisana in 
aktivistka za pravice izbrisanih, Gorazd 
Kovačič s Filozofske fakultete pa je pred-
stavil pojem institucionalnega rasizma.

Arne Hodalič je na predavanju predstavil 
svoje fotografije in njihov prispevek k 
večjemu zavedanju o diskriminaciji, več 
o predavanju si preberite na strani 12. 

Projekt, ki ga Fundacija Brumen organi-
zira v sodelovanju s sekcijami Amnesty 
International v Sloveniji, Franciji, na 
Poljskem in Nizozemskem ter likovnimi 
akademijami, je sofinanciran iz progra-
ma Evropske unije Temeljne pravice in 
državljanstvo. Vse o projektu najdete 
tudi na strani poster.amnesty.si.

AMNESTy TV SE ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE  
BORI S HUMORJEM
Na spletni strani britanske sekcije  
www.amnesty.co.uk je začela delovati 
Amnesty TV. Epizode se tematike kršenja 
človekovih pravic lotevajo na humoren, a 
hkrati kritičen način, pri tem pa postre-
žejo s šokantnimi, vendar (žal) resnič-
nimi dejstvi. Vsaka epizoda se začne s 
kvizom, na Amnesty TV, ki »izide« vsak 
teden, pa izveste tudi vse o aktualnem 
dogajanju. Amnesty TV je televizija, ki 
misli, in dokaz, da se za človekove pravi-
ce lahko borimo tudi s humorjem.

PROSTOVOLJCI OBISKALI 
SKUPINO AI V BENETKAH
Prostovoljci slovenske Amnesty (Mirja-
na, Nadim, Vesna, Tine in Janez) smo 
junija obiskali prostovoljsko skupino AI 
v Benetkah. Stike smo navezali že prej: 
vodja skupine Francesca je v Ljubljani 
tri mesece opravljala prakso na italijan-
skem veleposlaništvu in smo jo spoznali 
ob robu lobističnega sestanka glede 
prisilnih izselitev Romov v Italiji. Takrat je 
zrasla ideja o povezovanju aktivističnih 
skupin, ki so geografsko razmeroma 
blizu. Za nas, aktiviste, je mednarodna 

dimenzija zelo pomembna, saj se pri 
vsakdanjem prostovoljnem delu pogosto 
počutimo dokaj »lokalno«, kršitve, proti 
katerim se borimo, pa se pogosto doga-
jajo v drugih delih sveta. 

V Padovi in Benetkah smo se tako se-
stali predstavniki prostovoljskih skupin 
v regiji Venezia, regijski prostovoljski 
koordinatorji iz Rima in mi. Predstavili 
smo poročilo o nastanitvenih razmerah 
Romov v Sloveniji in položaj izbrisanih. V 
kasnejši razpravi pa smo med drugim iz 
prve roke izvedeli več o nedavnih prisil-
nih izselitvah Romov v Rimu.  V prostem 
času so nam kolegi prijazno razkazali 
Benetke, tudi ulice, v katere običajno 
turistična noga ne stopi. (J.K.)

ZASEDANJE  
MEDNARODNEGA SVETA AI 
Med 13. in 19. avgustom smo se pred-
stavniki vseh sekcij in struktur Amnesty 
International srečali v nizozemskem 
Noordwijku aan Zee, kjer je potekal 30. 
sestanek mednarodnega sveta (ICM).  

To je sestanek, na katerem predstavniki 
Amnesty International s celega sveta 
vsaki dve leti sprejemajo odločitve, ki 
usmerjajo delo naše organizacije, ter 
izmenjajo izkušnje in znanje. Letos smo 
slovensko sekcijo predstavljale Metka 
Naglič, v. d. direktorice, Jerneja Turin, 
vodja kampanj, Mojca Drofenik, članica 
izvršnega odbora, in Sabina Živec, pred-
sednica izvršnega odbora. 

Med najpomembnejšimi odločitvami, 
sprejetimi letos, je bila resolucija o no-
vem sistemu, po katerem bodo sekcije in 
strukture plačevale prispevke mednaro-
dnemu gibanju. Ta odločitev je pomemb-
na, saj je korak naprej k uresničevanju 
odločitve, da bo Amnesty več sredstev 
namenila za delovanje sekcij in struktur 
na tako imenovanem globalnem Jugu 
(Azija, Afrika, Južna Amerika, Vzhodna 
Evropa). Poleg te odločitve, ki predstavlja 
temeljni kamen na naši poti k bolj pove-
zani Amnesty, smo sprejeli še številne 
druge resolucije, povezane z vsemi nivoji 
delovanja naše organizacije (od financ in 
organizacije, do odločitev o konkretnih 
vprašanjih človekovih pravic). (S.Ž.)

IZREDNI ZBOR ČLANOV
Zaradi uskladitve statuta AIS z 
zakonodajo sklicujemo izredni zbor 
članov, ki bo 7. novembra 2011 ob 
17.00 na Beethovnovi 7 v Ljubljani 
(AIS). Prosimo vas, da se za udeležbo 
prijavite do 20. oktobra na e-pošto 
amnesty@amnesty.si ali preko telefona 
na 01 426 93 77. Po prijavi vam bomo 
poslali gradiva s predlaganimi manjšimi 
tehničnimi spremembami statuta. Vabilo 
in spremembe bodo objavljene tudi na 
spletni strani www.amnesty.si/izredniZC.

PRIDRUŽITE SE 
MARATONU PISANJA 
APELOV
OB 10. DECEMBRU – DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC 
– VSAKO LETO PIšEMO APELE PROTI KRšITVAM 
ČLOVEKOVIH PRAVIC. 

Letos bomo pisali apele za zagovornike 
človekovih pravic, ki jim je kršena svobo-
da govora in mišljenja. K pisanju apepov 
bomo povabili osnovne in srednje šole. 
Vsi posamezniki pa ste vabljeni, da pi-
sanje apelov organizirate v svojem kraju, 
ob družinskem večeru ali ob druženju s 
prijatelji. Če bi radi organizirali pisanje 
apelov ali se pridružili drugim aktivistom, 
nam pišite na amnesty@amnesty.si.

Pisma delujejo! Lani smo ob maratomu 
pisanja apelov po svetu skupaj poslali več 
kot 630.000 pisem. V več primerih, za 
katere smo pisali, se je situacija izboljšala.
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DAJATI ŽIVLJENJE, TVEGATI SMRT
VSAKIH 90 SEKUND ZARADI ZAPLETOV PRI NOSEČNOSTI ALI PORODU UMRE ENA ŽENSKA. 
MARSIKJE PO SVETU SE NOSEČNICE SOOČAJO Z OVIRAMI PRI DOSTOPU DO USTREZNE 
ZDRAVSTVENE OSKRBE. NEKATERE, KER SO REVNE, DRUGE ZARADI SVOJE RASE ALI 
NARODNOSTI. 

Ste vedeli, da vsak dan med nosečnostjo ali porodom umre 1.000 žensk? In da bi bilo 
90 odstotkov teh smrti mogoče preprečiti?  Te  ženske ne umirajo zaradi bolezni, ki jih 
zdravniki ne morejo pozdraviti, ampak zato, ker se družbe še niso odločile, da so njihova 
življenja vredna reševanja.

Ključni za zmanjševanje umrljivosti žensk med nosečnostjo in pri porodih sta nujna 
porodniška oskrba in prisotnost usposobljene osebe ob porodu. Žal pa je nujna 
porodniška pomoč marsikje nekakovostna ali preprosto nedosegljiva. Posebej ženskam, 
ki živijo v revščini, ženskam, ki živijo daleč od zdravstvenih ustanov, in ženskam, ki so 
zaradi diskriminacije in družbene izključenosti potisnjene na rob.

Več kot 95 odstotkov žensk, ki umrejo zaradi zapletov med nosečnostjo ali porodom, 
je revnih in prihajajo iz držav v razvoju. V razvitih deželah pa se z večjimi ovirami pri 
dostopu do spolnih in reproduktivnih pravic soočajo ženske, ki pripadajo etničnim 
manjšinam. 

Visoka stopnja umrljivosti mater odseva krog zlorab človekovih pravic – prikrajšanja, 
izključenosti in negotovosti –, ki karakterizira in ohranja revščino. Revščina vodi v večjo 
umrljivost žensk v nosečnosti in ob porodu, smrt matere pa družine peha še globlje v 
revščino. Vsako leto brez matere ostane milijon otrok.

V Burkini Faso letno zaradi zapletov med nosečnostjo ali porodom umre več kot 
2.000 žensk. Nekatere umrejo, ker ne morejo do zdravstvenih ustanov ali ker pridejo 
do njih prepozno. Druge zaradi pomanjkanja – pomanjkanja zdravil, krvi, opreme in 
usposobljenih zdravstvenih delavcev. Veliko jih izgubi življenje, ker njihovi sorodniki ne 
morejo plačati zdravstvene oskrbe.

Albertine, mati dveh otrok, se je onesvestila v bolnišnici v Burkini Faso, potem ko je 
rodila mrtvorojenčka. Njen svak, kmet in rudar, je moral večkrat na dolgo pot do in iz 
bolnišnice, da si je uspel sposoditi 100 dolarjev – precej več, kot je njegov mesečni 
dohodek – za plačilo krvi in zdravil. Medtem ko si je sposojal denar, da bi lahko plačal 
recept za zdravila, je Albertine umrla.

Vlada Burkine Faso je v zadnjih letih naredila nekatere korake za odpravo finančnih 
ovir pri dostopu do nujne porodne oskrbe, vendar cena zdravstvene oskrbe ženskam še 
vedno preprečuje dostop do življensko pomembnega zdravljenja: družine morajo v praksi 
plačati več kot naj bi sicer, saj zdravstveni delavci večkrat zahtevajo tudi dodatno plačilo 
na črno za oskrbo, zdravila ali prevoz.

V Burkini Faso ženske trpijo diskriminacijo na vseh področjih življenja: pri dostopu do 
izobraževanja, zaposlitve, zdravstva. Posebno na podeželju imajo malo ali nič besede 
pri tem, ali in kdaj bodo imele otroke in koliko. Če nimajo otrok, tvegajo zapustitev in 
zavračanje. Odločitve niso v njihovih rokah, vendar so one tiste, ki tvegajo svoja življenja. 
Diskriminacija pa gre še dlje: v največji nevarnosti za smrt zaradi zapletov pri nosečnosti 
in porodu so najrevnejše, najmanj izobražene ženske in tiste, ki živijo na podeželju.

Enako kot v Burkini Faso imajo tudi v Sierri Leone ženske le malo vpliva na odločitve o 
številu in času nosečnosti. Ob intenzivnem družbenem pritisku, da morajo imeti veliko 

Vsako leto zaradi 
zapletov pri 
nosečnosti ali 
rojevanju umre 
več kot 350.000 
žensk – vsakih 
90 sekund ena.  
Večino teh smrti 
bi lahko preprečili 
s kakovostno, 
dostopno in 
pravočasno 
zdravstveno oskrbo.
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otrok, jih imajo povprečno med šest in osem. Ena od osmih žensk pa umre zaradi 
zapletov med nosečnostjo ali ob porodu. 

Na tisoče žensk izkrvavi po porodu. Večina jih umre doma. Nekatere umrejo na poti v 
bolnišnico, v taksijih, na motorjih ali celo peš. Po naših podatkih iz leta 2009 je bila pri 
manj kot polovici porodov navzoča usposobljena oseba, manj kot 20 odstotkov porodov 
pa se je zgodilo v zdravstvenih ustanovah. V šestih od trinajstih okrožjih v Sierri Leone 
ni bilo zagotovljene niti nujne porodniške oskrbe (carski rez in transfuzija nista bila 
mogoča).

Hawa Dabor je umrla med rojevanjem dvojčkov v zdravstvenem domu v okrožju 
Koinadugu. To je bila njena šesta nosečnost. Rojevati je začela zvečer, 18. marca. Ko je 
prišla v zdravstveni dom, kjer je rodila ob prejšnji nosečnosti, ji je zdravstvena delavka 
svetovala, naj gre nemudoma v bolnišnico. Družina je takoj začela zbirati denar za 
prevoz. Vendar je bilo, ker je bil večer, na cesti le malo avtomobilov. Iskali so način, kako 
Hawo spraviti v bolnišnico, vendar je bilo brez radijske povezave v zdravstvenem domu, 
brez telefona ali drugih komunikacijskih sredstev, vse, kar so lahko naredili skupaj z 
zdravstveno delavko, da so čakali, da bo mimo pripeljal kak avto. Ki ga ni bilo. Hawa je 
skupaj z otrokoma ob pol treh ponoči umrla.

V ozadju grozljive tragedije - visoke smrtnosti mater v Sierri Leone - je diskriminacija in 
nizek družbeni status žensk. Družine in voditelji skupnosti zdravstvenih potreb žensk ne 
dojemajo kot pomembne, dolgo pa je tako razmišljala tudi tamkajšnja vlada.

Emmah Banguri je uspelo priti do bolnišnice. Nujno je potrebovala carski rez. Vendar 
pa je bil edini zdravnik, ki dela v tej bolnišnici, odsoten zaradi druge zadolžitve in tako 
ni bilo nikogar, ki bi jo operiral. Zdravnika, ki je sicer delal tudi kot okrožni zdravstveni 

Petindvajsetletna Rasmata med porodom prvega otroka leži na hodniku porodniškega 
oddelka bolnišnice Yalgado  v mestu Ouagadougou (Burkina Faso, 2009).

Težave, povezane 
z nosečnostjo 
in porodom, so 
najpogostejši vzrok 
smrti med ženskami 
v rodni dobi. 



Zdravstvena oskrba na podeželju – Occopampa v regiji Huancavelica v Peruju.
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uslužbenec, je zdravstveno osebje kljub nujnosti poklicalo šele naslednji dan. Otrok je bil 
rojen mrtev, Emmah pa je zaradi sepse umrla dva dni kasneje.

V zadnjih dveh letih je država uvedla  različne iniciative, da bi izboljšala dostop žensk do 
zdravstvene oskrbe. Od lani je zdravstvena oskrba za nosečnice brezplačna. Pred tem 
se je številne ženske niso posluževale, saj si njihove družine tega niso mogle privoščiti. 
Kljub reformam pa je zaradi pomanjkljivega nadzora nad njihovim izvajanjem kakovost 
zdravstvene oskrbe pogosto še vedno podstandardna, še vedno obstajajo velike razlike 
med zdravstveno oskrbo, ki je na voljo v mestih, in tisto na podeželju, veliko žensk pa 
mora še vedno plačevati zdravila, čeprav naj bila zdaj zastonj.

V Peruju 60 odstotkov podeželskih skupnosti nima dostopa do zdravstvenih ustanov. 
Ženske umirajo zaradi pomanjkanja nujne porodniške pomoči, pomanjkanja zdravstvenih 
informacij in pomanjkanja zdravstvenega osebja, ki govori staroselski jezik. Ženske, ki 
živijo v odročnih krajih, morajo večkrat hoditi več ur, da pridejo do porodniške postaje. 
Ker ni helikopterjev, morajo v primeru zapletov do najbližje bolnišnice potovati tudi od 
dva do tri dni. Zdravstveno osebje, tako v zdravstvenih ustanovah na podeželju kot v 
bolnišnicah, večinoma ne govori njihovega jezika, zato večkrat pride do nesporazumov. 

Rosa Quichca Vargas je bila pri 24 letih petič noseča. Dva otroka sta umrla ob rojstvu. 
Živi skoraj uro hoda  od zdravstvene postaje v Ccarhuaccu, do katere vodi pot, ki je dovolj 
dobra morda za motor, ne pa za kakšno drugo vozilo. Ko je med zadnjo nosečnostjo šla 
prvič k zdravniku, je ta ni razumel. Rosa govori le staroselski jezik, ki ga zdravstveno 
osebje ne razume. Prav tako je ni razumel ne drugič, ne tretjič. Šele ko je tja šla četrtič, s 
svojim možem, je zdravnik razumel, da je noseča. 

V Peruju ženskam iz marginaliziranih skupnosti dostop do ustrezne zdravstvene 
oskrbe preprečuje neenaka porazdelitev zdravstvenih ustanov, delavcev, opreme in 
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Ramatoulaye, 25-letnica s 
svojo štirimesečno hčerko 
(Burkina Faso, junij 2009).

Pridružite se naši kampanji za zdravje nosečnic in mater na www.amnesty.si.

- najpomembneje - nujne porodne oskrbe. Nesorazmeren del sredstev je namenjen 
zagotavljanju zdravstvene oskrbe bogatejšim delom družbe.

V Nikaragvi v določenem odstotku na smrtnost v času nosečnosti vpliva tudi popolna 
prepoved splava. Splav je v Nikaragvi od leta 2008 kaznivo dejanje tudi v primeru, če 
je storjen, ker je ogroženo zdravje ali življenje ženske. Pred tem je bil v teh primerih 
dovoljen. Ženske zdaj zaradi strahu, da bodo obtožene kaznivega dejanja, nerade 
poiščejo pomoč v primeru zapletov, ki so posledica splava , ki so ga naredile na skrivaj. 
Večkrat pa si ne upajo poiskati zdravstvene pomoči niti v primeru spontanega splava. Da 
je šlo za spontan splav, je namreč težko dokazati. Popolna prepoved splava v nevarnost 
kazenskega preganjanja postavlja tudi zdravstveno osebje. Posledično se zdravniki, 
ki so se lahko prej zanašali na jasno indikacijo (skrb za življenje in zdravje ženske) pri 
sprejemanju odločitve za poseg, zdaj večkrat čutijo dolžne poiskati drugo ali celo tretje 
mnenje, preden kaj ukrenejo. Nekaterim se lahko tudi zdi, da morajo zdravljenje zavrniti. 
Za ženske in dekleta, ki čakajo na zdravljenje, pa te zamude ne samo podaljšujejo 
njihove bolečine in trpljenje, pač pa lahko pomenijo tudi nevarnost za njihovo življenje in 
zdravje.

V Združenih državah Amerike se kljub temu, da zdravstveni oskrbi namenijo več denarja 
kot katerakoli druga država, število resnih zapletov, povezanih z nosečnostjo, ki skoraj 
povzročijo smrt, v zadnjih 20 letih drastično povečuje. Od leta 1988 je naraslo za 25 
odstotkov. Z ovirami pri zdravstveni oskrbi pa se soočajo predvsem temnopolte ženske, 
ženske, ki živijo v revščini, staroselke, priseljenke in tiste, ki ne govorijo dobro angleško. 
Ena od petih žensk v rodnem obdobju nima urejenega zdravstvenega zavarovanja, 
ena od štirih nima dostopa do prenatalne oskrbe v prvih treh mesecih nosečnosti. Na 
podeželju in v notranjosti mest ustrezno in takojšnjo oskrbo preprečuje tudi pomanjkanje 
zdravstvenih delavcev – v letu 2008 je kar 64 milijonov ljudi živelo v predelih s 
pomanjkljivo osnovno oskrbo.

Smrt ob nosečnosti in porodu, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, je kršitev pravice do 
zdravja, pravice do življenja in prepovedi diskriminacije zaradi spola, rase, etnične 
pripadnosti ali dohodka. Lahko in treba jih je preprečiti.

V Združenih 
državah 
Amerike so 
Afroameričanke 
v tri- do štirikrat 
večji nevarnosti, 
da umrejo 
zaradi vzrokov, 
povezanih z 
nosečnostjo, kot 
belke. Ženske, ki 
živijo v revnejših 
področjih, so 
v dvakrat večji 
nevarnosti, da 
bodo umrle, kot 
tiste, ki živijo v 
bogatejših delih 
države.
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DOREEN LAWRENCE:

MOJ SIN JE UMRL, KER JE BIL ČRN
DOREEN LAWRENCE JE 22. APRILA 1993 IZGUBILA SINA – UBIT JE BIL ZGOLJ ZARADI  
BARVE KOŽE. OD TAKRAT SE BORI ZA PRAVICO IN RESNICO. PO 18 LETIH IN SEDMIH 
MESECIH JE MORDA LE KORAK BLIŽJE – NOVEMBRA SE BO NAMREČ ZAČELO SOJENJE  
DVEMA OBTOŽENCEMA.

Vaš sin, Stephen Lawrence, je bil ubit v rasističnem napadu v Londonu leta 1993, 
ko ga je, medtem ko je čakal avtobus, napadla in do smrti zabodla skupina petih 
mladeničev. Kako ste izvedeli za napad?
Bil je četrtek zvečer in ravno sem se vrnila s strokovne ekskurzije v Birmingham. Okrog 
pol enajstih je eden od sosedov prišel povedat, da sta bila moj sin in njegov prijatelj 
napadena. Z možem sva se takoj usedla v avto in šla iskat Stephena. Preden sva se 
odpeljala, sem poklicala policijo, vendar niso nič vedeli o napadu. Peljala sva se do 
postajališča, vendar tam ni bilo ničesar, zato sva šla v bolnišnico. Tam sem videla 
policista, ki se je pogovarjal z mladim temnopoltim fantom – Stephenovim prijateljem. V 
tistem trenutku je iz ordinacije stopil zdravnik in ga vprašal “S čim so ga udarili?”. Naju 
so vsi ignorirali. Vprašala sem, ali lahko vidim Stephena, in povedala, da sva njegova 
starša. Poslali so naju v čakalnico. Čez 15 minut so nama povedali, da je umrl. Peljali 
so naju v sobo, kjer je ležal. Videti je bil, kot da spi. Odgrnili so rjuho in šele takrat sem 
videla vse rane. Bilo je grozljivo. Ne znam povedati, koliko časa je minilo, preden sva 
prišla do doma. Tam sva morala tragično novice sporočiti drugima dvema otrokoma. 
Preostanka noči se ne spomnim.

Kako je policija ukrepala takoj po Stephenovem umoru ter v tednih in mesecih,  
ki so sledili?
Tedni po smrti so bili grozni, saj se policija sploh ni trudila, da bi našla morilce. Prva 
dva tedna so preiskovali našo družino in Stephena. Domnevali so namreč, da je večina 
temnopoltih družin povezana s kriminalom in da je Stephen zagotovo imel opravka z 
drogami. Namesto da bi se maksimalno potrudili, da bi našli morilce, so pravzaprav 
zapravljali čas s preiskovanjem naše družine. Počutili smo se, kot da smo storilci, ne 
pa žrtve. Dnevi, tedni in meseci so minevali, nihče pa ni bil aretiran. Medtem so k nam 
hodili ljudje, ki so vedeli, kdo so morilci – povedali so nam njihova imena in naslove, ki 
smo jih takoj posredovali policiji. Ljudje so listke z imeni morilcev puščali na policijskih 
avtomobilih. Pričo, ki se je takoj po umoru zglasila na policiji, je višji častnik, ki je raziskoval 
primer, odslovil. Med enim od obiskov policije sem imena prepisala na list papirja, ki 
sem ga izročila policistu. Prepognil ga je v kvadrat, velik kot znamka. Prepričana sem, 
da bi ga vrgel v smeti, če ne bi dojel, da ga opazujem. To je le eden od mnogih primerov 
institucionalnega rasizma v dolgih letih policijske preiskave Stephenove smrti.

Ker ni bilo napredka pri iskanju morilcev, je bila leta 1997 uvedena preiskava.  
Kaj so bile glavne ugotovitve? Je poročilo prineslo kakšne spremembe?
Z družino smo se več let borili za resnico, leta 1997 pa je notranji minister Jack 
Straw vendarle odredil preiskavo. Njen namen je bil raziskati primer in v sistem 
uvesti izboljšave. Poročilo o preiskavi je policijo obtožilo institucionalnega rasizma in 
ugotovilo, da po umoru ni ustrezno ukrepala. Sledila sta dva pomembna koraka. Prvi 
je bil dopolnitev zakona o odnosih med rasami, ki zdaj zajema tudi policijo (pred tem 
se je nanašal le na zasebni sektor) in ji nalaga aktivno spopadanje z rasizmom znotraj 
institucije. Drugi pomembni korak pa je bil sprememba zakona o ponovnem sojenju o 
isti stvari, po katerem osumljencem za isto kaznivo dejanje niso mogli soditi dvakrat. 
Zakon so spremenili tako, da se v primeru “novih in prepričljivih dokazov” isti osebi lahko 
ponovno sodi. Prav zaradi te spremembe se bo, potem ko so našli nove dokaze, proti 
dvema obtožencema novembra letos začelo sojenje.

»Poročilo o 
preiskavi je 
policijo obtožilo 
institucionalnega 
rasizma in 
ugotovilo, da po 
umoru ni ustrezno 
ukrepala.«

Nadaljevanje na strani 11, za prilogo

Doreen Lawrence je med obiskom 
v Sloveniji predavala tudi dijakom 
in dijakinjam Gimnazije Bežigrad v 
Ljubljani.



USTVARJALNO 
PROTI RASIZMU
Amnesty International Slovenije je organizirala 
natečaj risanja plakatov, na katerem je sodelovalo 
269 učencev in učenk iz 16 slovenskih osnovnih šol 
ter dijaki in dijakinje šolskega centra Novo mesto. 
Ustvarili so 169 plakatov. Žirija je za razstavo 
izbrala 22 plakatov 36 avtorjev, ki so v okviru 
Poster festivala Ljubljana '11 na ogled v Narodni 
galeriji v Ljubljani. Kako se mladi z umetnostjo 
borijo proti rasizmu, si lahko ogledate tudi na 
naslednjih straneh.

www.amnesty.si
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Urška Vidmar, 15 let

Katja Zabukovec, 13 let Petra Čarman, 15 let
Klara Rumič Dermota, 15 let

Maja Zupančič, 15 let

Miloš Vukadinović, 12 let Tilen Lednik, 14 let 
David Šalamun, 13 let 

Ustvarjalno  
proti rasizmu
Z natečajem Ustvarjalno proti rasizmu 
smo želeli okrepiti odgovornost in 
strpnost pri mladih ter jih spodbuditi, 
da se skozi kreativnost borijo proti rasni 
nestrpnosti. Sodelovalo je 269 učencev 
in učenk iz 16 slovenskih osnovnih šol 
ter dijaki in dijakinje Šolskega centra 
Novo Mesto. Prejeli smo 169 plakatov, 
ki so jih ustvarili v okviru likovnega 
pouka.

Žirija natečaja je izbrala 22 najbolj 
izvirnih plakatov, ki so v okviru Poster 

festivala Ljubljana '11: Razkriti obrazi 
rasizma v Narodni galeriji v Ljubljani 
razstavljeni do 14. oktobra 2011. Žirijo 
so sestavljali člani Fundacije Brumen, 
ki organizira letošnji Poster festival, in 
člani Amnesty International Slovenije. 
Žirija je prepoznala izjemen trud in 
domišljijo vseh udeležencev natečaja in 
se vsem učencem in mentorjem iskreno 
zahvaljuje za sodelovanje!

Član žirije prof. Radovan Jenko je o 
prispelih delih dejal: “Nad prispelimi 
deli smo zelo prijetno presenečeni, in 
sicer tako nad mladostno ustvarjalnostjo 
kot nad raznovrstnimi likovnimi pristopi, 
po drugi strani pa smo od mladih 

prav to tudi pričakovali, saj so s svojo 
iskrivostjo in neposrednostjo nemalokrat 
v prednosti pred odraslimi. S pomočjo 
svojih mentorjev so uspeli prikazati 
težko tematiko na zelo neobremenjen in 
kreativen način; tudi zaradi tega smo se 
odločili za razstavo izbrati več plakatov, 
kot je bilo prvotno mišljeno. Vsem 
udeležencem »Festivala Kids« iskrene 
čestitke za dobro opravljeno delo.”

Plakati lahko služijo tudi  kot učni 
pripomoček, zato smo pripravili 
poseben priročnik za učitelje za 
izvajanje delavnic proti rasizmu.  
Najdete ga na poster.amnesty.si. 
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Gaja Lavrenčič, 13 let

Marko Kuzmanović, 16 let 

Nejc Majhen, 14 let
Jure Žavbl, 15 let 
Konstantin Janev, 14 let 
Peter Jerič, 14 let 

Zoran Matic, 16 let Urška Petrač, 14 let

Tina Pučnik, 13 let Eva Skočir, 15 let Jernej Trajbarič, 14 let 
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Nina Bevk, 13 let

Gal Berwanger, 13 let
Katja Marolt, 13 let
Nika Možic, 12 let
Žiga Zajc, 13 let

Jan Černevšk, 14 let 
Lenart Hribovšek, 15 let
Konstantin Janev, 14 let
Peter Jerič, 14 let 

Robi Čevka, 15 let 
Danijel Erdani, 15 let 
Vid Hribar, 14 let 
Robert Lazarevič, 14 let 

Maša Čuden Drljača, 8 let Klara Golija, 12 let 
Žan Spruk, 12 let 

Polona Hrovat, 15 let 
Žiga Istenič, 15 let

Vanja Jokić, 14 let
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Za dva od petih storilcev se bo začelo sojenje – 18 let in sedem mesecev po tragičnem 
dogodku. Ste kaj bližje pravici za Stephena?
Ne vem, če sem kaj bližje. Že  leta 1996, ko smo sprožili zasebni pregon, sem mislila, 
da smo blizu. Tokrat si sploh ne bom dovolila upati. Ne smem si dovoliti občutka lažne 
varnosti. Bolj kot se ta dan približuje, bolj razmišljam o tem, vendar pa ne upam preveč. 

Vaš sin je bil umorjen zgolj zaradi barve kože. Primer Stephena Lawrenca je 
prelomnica v rasnih razmerjih v Združenem kraljestvu. Se je v tem času stanje v 
britanski družbi izboljšalo ali je rasizem še vedno razširjen? Ali je institucialni rasizem 
v britanski policiji še vedno prisoten?
Menim, da institucionalni rasizem v policijskih vrstah ostaja. Izboljšali so se le njihovi 
odnosi z javnostjo. Policisti, ki so rasistični, ovirajo tiste, ki niso in poskušajo delati dobro. 
Ja, Stephen je bil ubit zgolj zato, ker je bil črn. Morilcev ni poznal, oni niso poznali njega. 
Po njegovi smrti sem se odločila, da si Anglija ne zasluži njegovega trupla, zato smo ga 
pokopali na Jamajki, zraven moje babice. Na postajališču, kjer je umrl, smo postavili 
spominsko ploščo, ki je bila večkrat oskrunjena – polili so jo z belo bravo, jo popljuvali, 
nanjo urinirali -, zato je bila odločitev, da Stephena pokopljemo drugje, pravilna. No, 
nekatere stvari so se izboljšale. Že omenjena sprememba zakona je številnim močno 
spremenila življenja. Institucije zdaj morajo sprejeti strategije in dokazati, da se aktivno 
spopadajo z rasizmom. Pa vendar policija še vedno ne odseva multikulturnosti – na 
visokih položajih je le nekaj temnopoltih policistov.

Kako ste se vi in vaša družina spopadali s tragedijo?
Na začetku se z vsem tem nisem najbolje spopadala. Prvi božič po Stephenovi smrti 
sem šla iz hiše in za nekaj dni izginila – nihče ni vedel, kje sem. Bili so trenutki, ko 
sem se zaklenila v sobo in z nikomer nisem govorila. Približno šest let sem obiskovala 
terapevta. Šla sem skozi različne faze. So trenutki, ko hočem kričati, pa tudi trenutki, ko 
me preplavi občutek, da je moje življenje postalo ena velika žalost. Ko opazujem otroka, 
nenehno razmišljam, za kaj vse sta bila prikrajšana zaradi moje dolgoletne bitke za 
pravico. Čeprav sva se z možem trudila, da bi jima bila na voljo, jim nisva bila, saj sva 
bila tako zaposlena s Stephenovim primerom. Imela sem tri otroke, zdaj imam samo še 
dva. Vedno se sprašujem, zakaj? Zakaj on? Stephen ni delal razlik med ljudmi. Nikogar 
ni izzival, nikomur ni povzročal težav. Zato je bil prepričan, da se mu nič ne more 
zgoditi. Pred sabo je imel svetlo prihodnost, ki mu je bila kruto odvzeta – le zato, ker je 
bil ob napačnem času na napačnem mestu. In ker je bil črn. V državi, kot je Združeno 
kraljestvo, te ne bi smelo skrbeti zaradi barve kože – saj ne živimo v času suženjstva.

Danes pa ste direktorica Sklada Stephena Lawrenca. 
Sklad smo leta 1998 ustanovili v spomin na Stephena. Pomagamo mladim, ki želijo 
študirati arhitekturo. Tudi Stephen je hotel postati arhitekt. Od ustanovitve smo študij 
omogočili skoraj 100 študentom na Jamajki, v Južni Afriki in v Združenem kraljestvu. 
Z ustvarjalnimi metodami sklad dela z odtujenimi mladimi in jim pomaga najti pot do 
izobrazbe in zaposlitve. Odločeni smo, da naj Stephenova smrt prinese tudi kaj dobrega – 
tako, da mladim pomagamo pri doseganju njihovih ciljev in ambicij.

Z Doreen Lawrence se je pogovarjala Amy Skinner

ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

Nadaljevanje s strani 10, pred prilogo

»Na postajališču, 
kjer je umrl, 
smo postavili 
spominsko 
ploščo, ki je 
bila večkrat 
oskrunjena – 
polili so jo z 
belo bravo, jo 
popljuvali, nanjo 
urinirali -, zato 
je bila odločitev, 
da Stephena 
pokopljemo 
na Jamajki, 
pravilna.«



Za fotografiranje v humanitarne namene 
se je odločil med obleganjem Sarajeva. 
15 let kasneje je obiskal Srebrenico na 
obletnico genocida.

Med obiskom enega od romskih naselij 
v jugovzhodni Sloveniji.
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S FOTOGRAFIJO PROTI DISKRIMINACIJI
ARNE HODALIČ JE V OKVIRU POSTER FESTIVALA LJUBLJANA V CANKARJEVEM DOMU 
PREDSTAVIL SVOJE FOTOGRAFIJE IN NJIHOV PRISPEVEK K VEČJEMU ZAVEDANJU O 
DISKRIMINACIJI - TUDI FOTOGRAFIJE IZ ROMSKIH NASELIJ, KI SO NASTALE OB PRIPRAVI 
POROČILA O NASTANITVENIH RAZMERAH ROMOV V SLOVENIJI.

Svetovno znani fotograf je na začetku predavanja poudaril, da v humanitarne vedno 
fotografira brezplačno. Za to se je odločil med obleganjem Sarajeva, ko je videl, da so vsi 
novinarji tam službeno, v iskanju zaslužka, on pa je tamkajšnji mladini želel biti prijatelj.

Kako pomembno je, da mu ljudje, ki jih fotografira, zaupajo, je ugotovil tudi med obiskom 
romskih naselij na jugovzhodu Slovenije ob pripravi poročila o nastanitvenih razmerah 
Romov v Sloveniji. Obiskal jih je z našo raziskovalko Jernejo Turin. »Ker ji zaupajo, so 
zaupali tudi meni,« je prepričan Arne. Ta projekt je bil po njegovih besedah uspešen, 
saj so bila septembra fotografije predstavljene tudi na 23. Mednarodnem festivalu 
fotonovinarstva v Perpignanu v Franciji, v Amnesty pa smo prepričani, da so njegove 
fotografije pomembno prispevale k zavedanju javnosti o stanju v romskih naseljih.

Arne je ob svojih fotografijah razlagal tudi o svojih potovanjih v Pakistan, kjer je 
fotografiral posledice katastrofalnega potresa, in v DR Kongo, po njegovih besedah eden 
najbolj grozljivih krajev, kar jih je obiskal, kjer je spremljal razminiranje in obiskal center 
za notranje razseljene prebivalce. Njegove fotografije so presunljive in zgovorne, vendar je 
Arne, kot sam sebe opiše, »razočaran pesimist«, saj se kljub številnim podobam revščine 
in grozot svet ne spreminja na bolje: »Te stvari še vedno počnem, ampak ne verjamem 
vanje.« Čeprav Arne ne verjame, mi verjamemo v moč fotografije. Seveda ob upoštevanju 
njegovih besed: »Naša obveza je, da se problemov zavedamo in ukrepamo, ne pa, da 
računamo na to, da bodo ukrepali drugi.«

Tudi Arne se je odločil ukrepati sam – že tretje leto s pomočjo enako mislečih pripravlja 
koledar fotografij, ki se prodaja v dobrodelne namene. Vsa zbrana sredstva namenijo 
otrokom, predvsem žrtvam nesreč v rehabilitacijskem centru Soča.

Spodaj je le nekaj utrinkov iz bogate zbirke Arnetovih fotografij. Več jih najdete na spletni 
strani poster.amnesty.si. Predavanje je bil namreč le eden od številnih dogodkov v okviru 
Poster festivala Ljubljana, pri katerem je Amnesty sodelovala s Fundacijo Brumen in je 
sofinanciran iz je sofinanciran iz programa EU Temeljne pravice in državljanstvo.
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PRIDRUŽI SE PROSTOVOLJKAM  
IN PROSTOVOLJCEM AMNESTy  
PRI SPREMINJANJU SVETA!
MED 21. IN 23. OKTOBROM BO UVODNO USPOSABLJANJE, PRIJAVE DO 16. OKTOBRA.

KAJ DELAJO NAŠI PROSTOVOLJCI?
Lahko ste aktivist ali pa izvajate delavnice učenja človekovih pravic. Ne glede na 
starost, kaj počnete v življenju ali od kod prihajate – vedno lahko na nek način prispevate.

UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
S pomočjo prostovoljk in prostovoljcev, ki se usposobijo za samostojno izvajanje delavnic 
ali pomoč pri projektih z izobraževalno vsebino, vsako šolsko leto izvedemo preko 100 
delavnic na temo človekovih pravic v osnovnih in srednjih šolah. 

Želite tudi vi mlade učiti 'živeti človekove pravice'? Prijavite se na usposabljanje, 
kjer bomo podrobneje predstavili program učenja človekovih pravic. Ker zahteva delo 
z mladimi in izvedba delavnice večjo usposobljenost, bomo kasneje pripravili še bolj 
poglobljeno poldnevno strokovno usposabljanje. 

AKTIVIZEM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Na kršitve človekovih pravic, tako po svetu kot v Sloveniji, opozarjamo z demonstracijami, 
okroglimi mizami in drugimi javnimi akcijami, kjer zbiramo podpise pod peticije, s 
katerimi od držav zahtevamo spoštovanje človekovih pravic v primerih, ko so te kršene. 
Naši aktivisti se udeležujejo akcij in jih tudi sami organizirajo. 

Pridružite se lahko eni od tematskih vsebinskih mrež, v okviru katerih naše prostovoljke 
in prostovoljci samostojno izvajajo aktivnosti. Mreže bodo z veseljem medse sprejele 
novince. Njihove kontakte najdete na strani 14.

Se želite pridružiti naši skupini aktivistk in aktivistov? Prijavite se na uvodno 
usposabljanje. Predstavili vam bomo naše delo, spoznali boste naše aktiviste, skupaj 
bomo načrtovali naslednjo akcijo ...

KAJ OD VAS PRIČAKUJEMO?
Po uvodnem usposabljanju želimo, da boste vsaj eno leto sodelovali v naših aktivnostih. 
Na področju učenja človekovih pravic, ki terja posebej veliko mero odgovornosti, saj 
se delavnice izvajajo samostojno na osnovnih in srednjih šolah, pričakujemo do pet ur 
sodelovanja mesečno. 

KDAJ IN KJE? 
Usposabljanje bo potekalo od petka, 21. oktobra, popoldne do nedelje, 23. oktobra, 
popoldne v Medvedjem Brdu (dom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v okolici 
Logatca). Iz Ljubljane do kraja usposabljanja bomo organizirali skupni prevoz.

VEČ INFORMACIJ?  
Obiščite www.amnesty.si/usposabljanje2011. Od 15. oktobra bo na strani objavljen 
podroben program usposabljanja, poslali pa vam ga bomo tudi na vaš elektronski naslov.

ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

Udeleženci lanskega usposabljanja v Bohinju.

PRIJAVA? 
Prijave s kratko obrazložitvijo, 
zakaj vas zanima prostovoljstvo 
pri nas, nam pošljite na 
amnesty@amnesty.si do 
ponedeljka, 16. oktobra 2011. 

Vaš prispevek za usposabljanje 
je 15 evrov (nastanitev in 
hrana vključeni).
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MEDNARODNA POLETNA šOLA
LETOšNJA MEDNARODNA POLETNA šOLA UNIVERZE V OSLU JE ZDRUŽILA SKORAJ 600 
šTUDENTOV IZ 95 DRŽAV. POLEG VEČ KOT 20 TEČAJEV JE ŽE DRUGO LETO ZAPORED V 
SODELOVANJU Z NORVEšKIM CENTROM ZA ČLOVEKOVE PRAVICE POTEKAL TUDI TEČAJ IZ 
ČLOVEKOVIH PRAVIC. POLEG 16 šTUDENTOV IZ JUŽNE IN SEVERNE AMERIKE, AFRIKE, AZIJE 
IN EVROPE SE JE TEČAJA UDELEŽIL TUDI NAš PROSTOVOLJEC.

»V šestih poletnih tednih so nas popeljali skozi zgodovino in 
filozofijo človekovih pravic ter se ob tem ustavili pri razpravah 
o univerzalnosti in relativnosti nekaterih človekovih pravic: pri 
pravici do svobode izražanja, ki na primer v Združenih državah 
Amerike vsebuje tudi sovražni govor, in o izzivih prevajanja 
Splošne deklaracije človekovih pravic v tzeltalščino, ki ne 
pozna besede pravica. Posebna pozornost je bila namenjena 
predstavitvi mednarodnih in regionalnih sistemov varstva 

PRIDRUŽITE SE MREŽAM PROSTOVOLJCEV!   Za LGBT:  lgbt@amnesty.si    Za Afriko:  afrika@amnesty.si    Za Balkan:  balkan@amnesty.si    Za Rome v Evropi:  romi-evropa@amnesty.si   PODPISUJTE MOBILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/sms

AMNESTy NA EXITU
JULIJA SMO NA FESTIVALU EXIT V NOVEM SADU ORGANIZIRALI FOTOPETICIJO PROTI 
PRISILNIM IZSELITVAM ROMOV V BEOGRADU.

človekovih pravic, ki je odpirala nadvse zanimive diskusije, kot 
na primer o afriški regiji, ki kot edina določa pravice ljudstev, 
ne pozna pa pravice do zasebnosti. Nova znanja o pravici do 
svobodne izbire religije in pravici do najvišjega dosegljivega 
standarda fizičnega in mentalnega zdravja smo soočili tudi 
skozi simulacije pred različnimi mednarodnimi in regionalnimi 
odbori. Poleg teorije o človekovih pravicah smo ob sodni praksi 
in novih metodologijah raziskovanja, na primer na človekovih 
pravicah temelječ pristop k razvoju, spoznali tudi prakso 
človekovih pravic. Dragocen uvid v prakso in teorijo človekovih 
pravic pa je dodala prav multikulturna in geografska raznolikost 
ter osebne izkušnje udeležencev, ki so med nas prinesle 
najrazličnejše zgodbe tako o težavah in razvoju kot o pogledih 
in razumevanju vloge človekovih pravic. Mnoge zgodbe pa 
nas niso povezovale le skozi razprave o človekovih pravicah, 
temveč so nas povezale tudi v nova znanstva in prijateljstva.

Skozi enako zanimiv program nam je osebje poletne šole 
približalo še bogato norveško zgodovino in kulturo, naravo in 
družbo, zato je poletna šola v vsakem izmed nas zapisana tudi 
kot edinstveno in nepozabno poletno doživetje.«

Filip Pongrac,  
prostovoljec AIS

Foto: Filip Pongrac
Udeleženci in udeleženke tečaja 
človekovih pravic.

Akcije so se udeležili 
prostovoljci iz Švice, 
Velike Britanije, Avstrije, 
s Poljske, Hrvaške, z 
Madžarske in Nizozemske, 
iz Slovenije pa sta tja 
odpotovala Varja in Nadim. 
Več o akciji najdete na 
Facebook strani: Krov nad 
glavom je ljudsko pravo! - 
A roof over your head is a 
human right!

Obiskovalci festivala so s fotopeticijo 
zahtevali pravico do nastanitve za Rome.
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DELAVNICE ZA ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO 
TUDI NA POLETNEM TABORU
V PRIJETNEM OKOLJU TABORA V SAVUDRIJI SMO POLETI IZVAJALI DELAVNICE V OKVIRU 
PROJEKTA IZOBRAŽEVANJE ZA ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO – USTAVIMO REVšČINO!

V delavnici Svet se vrti okoli nas smo se 
ukvarjali z revščino in z njo povezanimi kršitvami 
človekovih pravic doma in po svetu.Ogledali smo 
si dva filma: eden prikazuje največje barakarsko 
naselje na svetu Kibera, drugi pa razmerje 
med revščino in bogastvom. Ustvarjali smo tudi 
skulpture iz gline na temo človekovih pravic in 
risali karikature, ki so prikazovale revščino.

Specifični namen projekta Izobraževanje za 
človekovo dostojanstvo - Ustavimo revščino! je 
namreč z izobraževanjem o človekovih pravicah 
in participativnimi aktivnostmi učencem, dijakom 
in študentom ter njihovim učiteljem podati 
poglobljena znanja o povezavi med revščino in 
človekovimi pravicami.

Simona Kemperle,  
vodja Učenja človekovih pravic

Projekt 
Izobraževanje 
za človekovo 
dostojanstvo - 
Ustavimo revščino! 
sofinancira  
Evropska unija  
(DCI-SAED/2009/72).

430 METULJEV ZA NIKARAGVO
PRIDRUŽILI SMO SE KAMPANJI V PODPORO ŽENSKAM IN DEKLETOM V NIKARAGVI, KI 
ZAHTEVAJO ZAšČITO PRED POSILSTVI IN ODPRAVO POPOLNE PREPOVEDI SPLAVA.

Posilstva in spolne zlorabe so v Nikaragvi široko razširjene, večina žrtev 
pa je zelo mladih. Nekatere ženske in dekleta, ki so zanosila ob posilstvu, 
si ne morejo predstavljati, da bi rodila. Ampak v Nikaragvi nimajo izbire. 
Od leta 2008 velja zakon, po katerem je splav v vseh primerih kaznivo 
dejanje. Tudi, ko je v nevarnosti zdravje ali življenje ženske.

Dekleta in ženske v Nikaragvi zato zahtevajo odpravo popolne prepovedi 
splava in zaščito pred spolnim nasiljem. Amnesty International se je 
pridružila njihovemu boju, k podpori pa smo pozvali tudi ljudi širom 
sveta. Kot znak solidarnosti in podpore so pobarvali metulja. Zbrali 
smo 50.000  metuljev, ki so dekleta in ženske v Nikaragvi spremljali na 
demonstracijah 28. septembra 2011, kjer so zahtevale svoje pravice.

V Sloveniji smo zbrali 430 čudovitih metuljev. Posamezniki so jih lahko 
pobarvali v Kopru, Ljubljani, Mariboru, Velenju ter preko spleta. Nekateri 
člani pa so jih poslali tudi po pošti. Vse metulje smo konec avgusta 
poslali v Nikaragvo.

Jerneja Turin

Udeleženci in 
udeleženke delavnice 
med gledanjem filma.

Ekipa prostovoljcev, ki je pripravila 
akcijo barvanja metuljev v Kopru.



MOČ SOLIDARNOSTI
ZGODBA AHMEDA KARAOUDA SE ZAČENJA V 70. LETIH MINULEGA STOLETJA V 
TUNIZIJI. BIL JE ZAPORNIK VESTI, DANES PA VODJA REGIONALNE PISARNE AMNESTy 
INTERNATIONAL V BEJRUTU, OD KODER šIRIJO GLAS ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V DRŽAVE 
BLIŽNJEGA VZHODA IN SEVERNE AFRIKE.
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Celica številka 14, krilo E (samice), civilni zapor v Tunisu 
(Tunizija), datum:  24. avgust 1974. 

»V samici sem bil zaprt sedem mesecev. Pred tem sem bil šest 
tednov pridržan v prostorih službe za državno varnosti, ki je bila 
del tunizijskega policijskega aparata. Več sto nas je bilo zaprtih 
samo zato, ker smo pripadali levičarski politični organizaciji. 

kraljestva. Vsebino pisma sem delil s polno luno, ki sem jo, 
tako kot vedno ob takih nočeh, opazoval skozi rešetke. Z luno 
sem delil svoje veselje in konec osamljenosti. Tista avgustovska 
noč leta 1974 je bila začetek moje življenjske poti z Amnesty 
International.«

Ahmed je bil izpuščen 1979. S kolegi, prav tako nekdanjimi 
zaporniki vesti, Nourom Eddinom Ben Khederjem in Ahmedom 
Bin Othmanom Raddawijem, in ostalimi aktivisti za človekove 
pravice so ustanovili prvo skupino Amnesty International v 
Tuniziji.

»Spoznal sem številne predane ljudi, ki se nikoli ne naveličajo 
braniti in se zavzemati za človekove pravice. Nikoli ne bom 
pozabil 70-letne gospe z Nizozemske, ki je kar dve desetletji 
vztrajno pisala sirijskemu predsedniku Hafezu al-Assadu, naj 
sirske in arabske zapornike izpusti iz grozljivega zapora Tadmur. 
Nikoli ni dobila odgovora.«

Od leta 2002 je Ahmed vodja regionalne pisarne Amnesty 
International za Bližnji vzhod in Severno Afriko. S pomočjo 
številnih pogumnih aktivistov je glas Amnesty International v 
državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki vse glasnejši, 
v trenutnih razmerah pa je spoštovanje človekovih pravic 
še posebej pomembno. Ahmed in sodelavci izobražujejo o 
človekovih pravicah in aktivistom pomagajo pri njihovem delu. 
Borijo se proti nasilju nad ženskami in skrbijo za posebno 
spletno stran v arabščini in angleščini, ki pomaga širiti 
zavedanje o človekovih pravicah v regiji, aktivistom pa nudi 
različne pripomočke za njihovo delo.

»Pismo, ki sem ga prejel 24. avgusta 1974, je končalo mojo 
osamljenost in me predstavilo tej veliki družini in odlični mreži 
ljudi. Iz celice v tunizijskem zaporu do meja sveta je naša edina 
naloga ščititi človeško dostojanstvo.«

Zgodba Ahmeda Karaouda je bila objavljena v posebni izdaji 
revije The Wire o razmerah na Bližnjem vzhodu in v severni 
Afriki. Revijo (v angleščini) in članke, prevedene v slovenščino, 
najdete na www.amnesty.si/wire. Stanje človekovih pravic na 
Bližnjem vzhodu in v severni Afriki bomo drugo leto spremljali 
še bolj podrobno, saj bo to ena od prioritetnih kampanj Amnesty 
International. Naše delo boste lahko spremljali na posebni 
podstrani www.amnesty.si/mena.

ZA VEČ NOVIC POJDI NA www.amnesty.si

Ahmed (v sredini) s sodelavci v pisarni 
Amnesty International v Bejrutu.

Članstvo v katerikoli drugi politični stranki, razen vladajoči 
stranki Destour, je bilo zločin. Po številnih lažnih obtožbah, kot 
so zarota proti državni varnosti, “širjenje govoric” ali “žaljenje” 
predsednika in drugih politikov, je bil vsakdo obsojen na zaporno 
kazen.

Vrata celice se odpro. Zapornik mi da kosilo, paznik pa pismo. 
To je prvo pismo, ki sem ga prejel v zaporu. Majhno pismo, v 
francoščini in napisano s pisalnim strojem, pošiljata gospod 
in gospa Spaans – iz Haaga na Nizozemskem! Pišeta mi, da 
sta člana Amnesty International, da sta slišala za moj primer 
in da se trudita po najboljših močeh, da se razmere v zaporu 
izboljšajo. Veselje je nepopisno. Nič več nisem sam. Zunaj so 
ljudje, in to celo iz drugih držav, ki spremljajo moj primer!

Tisto noč, potem ko so stražarji zaklenili naše krilo in smo 
se zaporniki, zaprti v samicah, pogovarjali, sem sojetnikom 
povedal, da sem dobil pismo z Nizozemske. Ugotovil sem, da 
so tudi oni dobili pisma – s Švedske, z Danske in iz Združenega 
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DR KONGO: 
NOVO POROČILO, STARE KRšITVE
AMNESTy JE AVGUSTA OBJAVILA NOVO POROČILO O DEMOKRATIČNI REPUBLIKI KONGO 
(DRK), KI UGOTAVLJA, DA TAMKAJšNJA VOJSKA IN OBOROŽENE SKUPINE NA VZHODU DRŽAVE 
NADALJUJEJO DESETLETJA TRAJAJOČE ZLOČINE PO MEDNARODNEM PRAVU, VKLJUČNO S 
POSILSTVI IN Z UMORI, PRED SODIšČEM PA JE PRISTALA LE PEšČICA STORILCEV.

Po besedah Paula, 30-letnika iz Masisija, vojska sistematično 
zlorablja ljudi v njegovi vasi: »Ko v naših hišah ni nič 
dragocenega, pridejo in vzamejo naše ženske. Septembra 
lani so mojo hišo požgali do tal. Okoli desetih zvečer je nekaj 
vojakov prišlo do moje hiše in razbilo vrata. Poiskali so me, me 
začeli pretepati in mi zlomili rebro. Potem so začeli pretepati 
mojo ženo in otroke. Da bi jih ustavil, sem šel ven in jih rotil, 
naj vzamejo mojih devet koz in pustijo mojo družino pri miru. 
Ko je vojska odšla, sem z ženo in otroki zbežal v gozd. Ko smo 
se zjutraj naslednjega dne vrnili, je bila naša hiša požgana 
do tal. Kar sem vam povedal, se je zgodilo tudi skoraj vsem 
sovaščanom.« Paul si ne drzne vložiti pritožbe, saj se ista vojska 
še vedno zadržuje v Masisiju, on pa se boji povračilnih ukrepov. 

Amnesty zato poziva k reformi in izboljšanju pravosodnega 
sistema z namenom boja proti nekaznovanosti, ki že desetletja 
podpira cikel nasilja in kršitev človeških pravic. Zagotovljena 
morata biti pošteno sojenje in zakoniti postopek, saj so sodniki 
in sodno osebje stalno izpostavljeni grožnjam in vmešavanju 
političnih organov in vojaških uslužbencev. Amnesty zahteva tudi 
ustanovitev programa za zaščito žrtev in prič, ki se zaradi strahu 
pred povračilnimi ukrepi storilcev, ki so še na prostosti, ne rade 
izpostavljajo. 

V obdobju pred predsedniškimi in zakonodajnimi volitvami 
v DRK, ki naj bi bile novembra, mora biti zato kaznovanje 
zločincev in zagotavljanje odškodnin za žrtve ne samo volilna 
prioriteta, ampak mora postati konkreten ukrep. V državi 
trenutno izvajajo množico projektov, povezanih s pravosodnimi 

reformami, vendar ni noben dovolj obširen ali dovolj dobro 
usklajen, da bi se lotil pomanjkljivosti pravosodnega sistema. 
Donatorji in vlada zato morajo najti učinkovit mehanizem 
sodelovanja. 

A. Č.

Petnajstletna žrtev posilstva iz 
pokrajine Kivu na vzhodu DR Kongo.

ARETIRAN šE ZADNJI OSUMLJENEC HAAšKEGA SODIšČA
ZADNJI OSUMLJENEC HAAšKEGA MEDNARODNEGA SODIšČA ZA VOJNE ZLOČINE NA OBMOČJU NEKDANJE 
JUGOSLAVIJE GORAN HADŽIć JE BIL JULIJA ARETIRAN V SRBIJI. 

Po besedah raziskovalke za Srbijo pri AI Sian Jones bo »ta 
sicer zelo pozna aretacija končno prinesla pravico žrtvam vojnih 
zločinov in zločinov proti človečnosti na Hrvaškem.« Nekdanji 
predsednik samooklicane Republike srbske Krajine je obtožen 
odgovornosti za umor, priprtje in prisilno delo hrvaških in drugih 
nesrbskih civilistov na območju vzhodne Slavonije na Hrvaškem. 

Obtožnica zoper Hadžića je bila izdana leta 2004, od takrat 
pa je bil na begu. Aretiran je bil le dva meseca po aretaciji 
nekdanjega generala bosanskih Srbov Ratka Mladića. 

A. Č.



SIGNature

Yours sincerely,

date
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#

Dear president Lukashenko,

The death penalty is the ultimate denial of human rights. In 
Belarus, it is compounded by a flawed criminal justice system 
that violates international standards in its use of the death 
penalty.  

Prisoners are reportedly tortured in order to extract 
»confessions« and denied access to an effective appeal. 
They are told they will be executed only moments before the 
sentence is carried out. 

Amnesty International, Human Rights Centre Viasna and the 
Belarusian Helsinki Committee oppose the death penalty in 
all cases without exception.

We call on you to immediately establish a moratorium on 
executions and commute the sentences of all those on death 
row as a first step towards abolishing the death penalty.

PODPIšITE APEL ZA ODPRAVO SMRTNE KAZNI!

___________1   __________2   __________3   __________4   __________5   __________6   __________7                __________8   __________9   __________10

___________11   __________12   __________13   __________14   __________15

___________16   __________17   __________18   __________19   __________20   __________21 __________22 !

Apel, prosimo, izrežite in ga do 16. oktobra 2011 pošljite na Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana  
ali amnesty@amnesty.si. Vse zbrane apele bomo poslali beloruskemu predsedniku.

10. oktober je svetovni dan proti smrtni 
kazni. Število držav, ki imajo uzakonjeno
to kruto in nečloveško kaznovanje, 
se manjša, prav tako uradno število 
usmrtitev. Belorusija je edina evropska 
država, kjer še izvajajo usmrtitve - od 
leta 1991 je bilo usmrčenih vsaj 400 
ljudi. Amnesty International skupaj 
z nevladno organizacijo Center za 
človekove pravice Viasna iz Belorusije 
predsednika Lukašenka poziva k 
takojšnji ustavitvi izvajanja smrtne 
kazni, obsojenim na smrt pa naj kazen 
spremenijo.

Demonstracije proti smrtni kazni pred beloruskim veleposlaništvom v Moskvi.

Zaporniki v Belorusiji izvejo, da bodo 
usmrčeni, le nekaj trenutkov pred samo 
usmrtitvijo. Ubijejo jih s strelom v zatilje. 
Njihovih trupel ne izročijo družinam, 
kraj pokopa pa je skrivnost. Potem 
ko eno leto niso izvajali usmrtitev, so 
beloruske oblasti leta 2010 dva moška 
usmrtile, tri ljudi pa obsodile na smrt. 
Kasneje so na zasedanju ZN povedale, 
da razmišljajo o odpravi smrtne kazni. 
Čas je, da v Belorusiji ustavimo umore 
s strani države. Ukrepajte in od 
tamkajšnjih oblasti zahtevajte takojšno
odpravo smrtne kazni!



pISma rešujejo žIvljeNja I  AMNESTy AKCIJA 3/2011 19

2

10

9

11

6
17

15

5

22

14

14
1

9

10

1

5

13

7

8

16
2112

15

3

17

20

18

19

8
7

6

11 12

3
16

13 4

2

4

REšITE KRIŽANKO, NAPIšITE GESLO, 
PODPIšITE APEL IN REšITE ŽIVLJENJE!
V TOKRATNI AKCIJI VAS VABIMO, DA PODPIšETE APEL S POZIVOM ZA ODPRAVO SMRTNE 
KAZNI V BELORUSIJI – EDINI EVROPSKI DRŽAVI, KJER šE IZVAJAJO TO KRUTO IN 
NEČLOVEšKO KAZEN. 

REŠITVE:

VODORAVNO: 5 Hodalič, 6 december, 9 Amnesty, 
11 vesti, 13 Kongo, 14 Nikaragva, 15 Peter, 17 ICM  
NAVPIČNO: 1 Belorusija, 2 svečka, 3 London, 4 petdeset, 
7 plakate, 8 Haag, 10 Human, 12 SOS, 16 Romi

Pomagate lahko tako, da rešite križanko. Črke iz rumenih kvadratkov prepišite na oštevilčene črte na levi strani (številka 
je zapisana desno spodaj v rumenem kvadratku) – tako sestavite geslo križanke, ki je poziv beloruskemu predsedniku 
Lukašenku.  Podpišite se pod apel in nam ga pošljite,  mi pa bomo vse zbrane apele posredovali v Belorusijo.

NAVPIČNO:

  1  Ime edine evropske države, kjer še 
izvajajo smrtno kazen.

  2 Logotip Amnesty International je ...

  3 Ime mesta, kjer je sedež organizacije.

  4 Amnesty letos praznuje ... let.

  7  Kaj so mladi ustvarjali na natečaju v 
okviru Poster festivala?

  8  Ime nizozemskega mesta, kjer je 
mednarodno sodišče za vojne zločine.

10  Kratica HRE pomeni … Rights 
Education (učenje človekovih pravic).

12  Mobilne peticije lahko podpisujemo s 
storitvijo … SMS.

16  Marca smo izdali poročilo o 
nastanitvenih razmerah etnične 
skupine v Sloveniji. Kdo so ta skupina?

VODORAVNO:

  5  Priimek fotografa, ki je v okviru 
Poster festivala Ljubljana predaval o 
vlogi fotografije v boju proti rasizmu.

  6  Ime meseca, v katerem 
organiziramo Maraton pisanja 
apelov.

  9  Organizacija ... International 
je leta 1978 prejela Nobelovo 
nagrado za mir.

11  Ljudje, ki so zaprti zaradi 
nenasilnega izražanja svojih mnenj, 
so zaporniki ...

13  Gostja okrogle mize na letošnjem 
Festivalu dokumentarnega filma je 
bila iz afriške države DR ...

14  Ime države, kamor smo poslali 
metulje upanja.

15  Ustanovitelj Amnesty je bil … 
Benenson.

17  Angleška kratica za zasedanje 
mednarodnega sveta Amnesty 
International.



#

NAMENITE AMNESTy INTERNATIONAL SLOVENIJE DEL DOHODNINE!
Davčni zavezanci lahko do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namenite eni ali več humanitarnim organizacijam. Prosimo 
vas, da vaš del davčne obveznosti, s katerim lahko razpolagate na tak način, namenite delu Amnesty International 
Slovenije. Kot veste, je naše delo v celoti odvisno od članarin in  prostovoljnih prispevkov. Za naše delo ne sprejemamo 
sredstev od države, izjema so le posamezni projekti izobraževanja o človekovih pravicah.

Če tega dela dohodnine ne namenite organizaciji po svoji izbiri, bo šel v državni proračun.

KAKO LAHKO PODATE ZAHTEVEK? 

1. Po pošti pošljete izpolnjen obrazec s sosednje polovice strani svojemu davčnemu uradu. 

2. Osebno izpolnjen obrazec oddajte pri svojem davčnem uradu. 

3. Preko sistema eDavki.

KAKO IZPOLNITI OBRAZEC? 

V obrazec na sosednji strani smo že vpisali naš naziv in davčno številko. Vas pa prosimo, da dopišete svoje podatke in 
izberete odstotek donacije: največ 0,5 odstotka. Teh 0,5 odstotka lahko sicer razdelite med več organizacij. 

S priloženim obrazcem lahko na novo določite organizacijo, ki ji namenjate del dohodnine, ali pa spremenite svojo 
odločitev o tem upravičencu.  

ISKRENA HVALA ZA VAŠO PODPORO!
Za več informacij smo vam vedno na voljo na 01 426 93 77, preko amnesty@amnesty.si ali na www.amnesty.si/dohodnina 

#

DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 7 1 4 9 0 7 0 1

NAMENITE AMNESTy INTERNATIONAL SLOVENIJE DEL DOHODNINE!
Davčni zavezanci lahko do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine namenite eni ali več humanitarnim organizacijam. Prosimo vas, 

da vaš del davčne obveznosti, s katerim lahko razpolagate na tak način, namenite delu Amnesty International Slovenije.  

  ČE TEgA DELA DOHODNINE NE NAMENITE ORgANIZACIJI PO SVOJI IZBIRI, BO ŠEL V DRŽAVNI PRORAČUN.

KAKO LAHKO PODATE ZAHTEVEK? Izpolnjen obrazec pošljete svojemu davčnemu uradu po pošti, ga tam oddate osebno, preko sistema 

eDavki ali pa ga posredujete na naš naslov. Več informacij: 01 426 93 77, amnesty@amnesty.si ali www.amnesty.si/dohodnina 

KAKO IZPOLNITI OBRAZEC? V spodnji obrazec prosimo dopišite svoje podatke in izberite odstotek donacije: največ 0,5 odstotka. 

Teh 0,5 odstotka lahko sicer razdelite med več organizacij. 

S tem obrazcem lahko na novo določite organizacijo, ki ji namenjate del dohodnine, ali pa spremenite svojo odločitev o tem 

upravičencu. 

ISKRENA HVALA ZA VAŠO PODPORO!

IZPOLNJENO ZAHTEVO NAM LAHKO POšLJETE NA AMNESTy INTERNATIONAL SLOVENIJE, BEETHOVNOVA 7, 1000 LJUBLJANA IN MI JO BOMO ZA VAS POSLALI NA DAVČNI URAD!

KOLEDAR DOGODKOV –  JESEN 2011
do 14. oktobra: Razstava plakatov v Narodni galeriji v Ljubljani in vodeni ogledi za skupine (poster.amnesty.si)

21.-23. oktobra: Usposabljanje za nove prostovoljce (prijave do 16. oktobra na amnesty@amnesty.si)

7. november: Izredni zbor članov (prijave do 20. oktobra na amnesty@amnesty.si)

5.-16. december: Maraton pisanja apelov

10. december: Dan človekovih pravic


