
ŽVIŽGAČI
(J)AMNESTY 2013:  
SEMINAR ZA PROSTOVOLJCE
PRILOGA: 
KAJ LAHKO NAREDIM KOT 
AMNESTY PROSTOVOLJEC

www.amnesty.si  I  Twitter: AmnestySlovenia  I  Facebook: Amnesty Slovenije
Podpisovanje mesečnih peticij preko mobilnega telefona: www.amnesty.si/sms

ISSN 2232-3198

LETO 10, šTEVILKA 3, SEPTEMbER 2013



Kje-Kaj?  I  AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE - AKCIJA 3/201302

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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Z nami sta bili mama 
in hčerka iz Palestine, 
ki sta opisali svoj boj 
za svobodo, mir in 
pravico do sojenja ter 
ubesedili želje, tako 
preproste, vendar 
nedosegljive, kot je 
kopanje v morju.

Na mojem prioritetnem seznamu pomembnega v življenju čas kotira zelo visoko – tam nekje 
okoli zdravja, svobode, solidarnosti in empatije se giblje. Zame je čas nekaj, s čimer se trudim 
upravljati karseda dobro, čeravno ga precej tudi porabim vnemar. Z leti sem se naučila 
sporočati drugim, da je čas tisto največ, kar jim lahko namenim in da jim s tem izkazujem 
priznanje, spoštovanje in ljubezen.

Letošnje poletje je bilo zame osebno nova izkušnja časa, saj mi ga je bilo kar dosti 
podarjenega. Podarjenega v smislu, da sem ga lahko brez pritiska obveznosti porabila 
za družino, prijatelje in tudi Amnesty. Predzadnji teden avgusta je bil v mojem koledarju 
rezerviran za ICM, Zasedanje mednarodnega sveta Amnesty International. To pomeni, da 
se na izbrani lokaciji (letos je bil to Berlin) zberejo delegati vseh sekcij, ki tvorijo družino 
Amnesty, in se pogovarjajo ter odločajo o vsem, kar je za naše gibanje pomembno. In naša 
družina je res velika – zasedanja se je letos udeležilo skoraj petsto delegatov in podpornikov 
ter prostovoljcev, ki so sodelovali v organizaciji dogodka.

Odločitve, ki smo jih sprejeli, se nanašajo na štiri področja našega dela: finance, organizacija, 
upravljanje in človekove pravice. Teža najpomembnejše odločitve oziroma tiste, ki se je zdela 
najbolj prelomna, je v letošnjem letu bila na področju upravljanja, kjer smo potrdili sprejem 
t.i. temeljnih standardov. Sliši se precej abstraktno, v praksi pa bo sprejetje te odločitve imelo 
povsem konkretne posledice. Gibanje je namreč sedaj dobilo seznam minimalnih standardov, 
ki jih mora izpolnjevati vsaka od sekcij/struktur in drugih oblik udejstvovanja AI. Standardi se 
nanašajo na široko področje našega delovanja – od tega, kako upravljamo organizacijo (torej, 
kako se izvolijo organi sekcije, kolikokrat na leto se sestajajo in kakšen je minimalen sprejemljiv 
način komuniciranja s članstvom), do tega, kako obravnavamo zaposlene in prostovoljce 
v Amnesty, kako poskrbimo za pozitiven odnos do okolja, kako razrešujemo konflikte in 
nenazadnje, kako skrbimo za transparentnost in racionalnost v finančnem poslovanju. Kar 
je prelomnega v tej odločitvi je, da smo kot gibanje doslej imeli množico pravil, ki jih je vsaka 
sekcija uresničevala do mere, do katere je ocenila, da jih zmore, in je marsikdaj kakšno področje 
ostalo tudi spregledano. Odslej pa imamo vsi zavezo minimalnih standardov, ki bodo zagotovljeni 
v celotnem gibanju. In kot sem že na začetku omenila – družina Amnesty je pisana, sestavljajo jo 
člani z vsega sveta, različnih kultur, ozadij in pogledov in prav zato je tovrsten skupni imenovalec 
res pomemben, da delujemo kot eno gibanje.

Drugi, enako pomemben del časa, ki smo ga na ICM-u namenili razvoju in rasti naše 
organizacije, pa je tisti, kjer smo se poglobili v aktualne teme na področju boja in skrbi za 
spoštovanje človekovih pravic širom sveta. To je hkrati del, ki nas je postavil na trdna tla, 
nas navdihnik in ponudil dovolj gradiva za delo po povratku domov. Vedno prisotna tema 
je bila nasilje nad ženskami v Egiptu – kampanja, za katero smo podpisovali apele in v svet 
poslali skupinsko fotografijo z maskami na obrazu. Obravnavali smo vprašanje spolnih in 
reproduktivnih pravic, pravic, vezanih na digitalno okolje, mučenje, ki ga izvajajo vlade, in 
delo v kriznih časih. Moram priznati, da se mi je osebno zdel največji privilegij spoznati ljudi, 
aktiviste, borce za človekove pravice. Z nami sta bili mama in hčerka iz Palestine, ki sta 
opisali svoj boj za svobodo, mir in pravico do sojenja ter ubesedili želje, tako preproste, vendar 
nedosegljive, kot je kopanje v morju. Z nami je bil iranski begunec, ki je opisal svojo pot do 
priznanja statusa begunca v Grčiji, in je večkrat poudaril, kakšno srečo je imel, kajti mnogim 
njegovim prijateljem ni uspelo. Z nami je bil preko videokonferenčne povezave tudi Shin Dong-
hyuk, ki mu je uspelo takorekoč nemogoče – pobeg iz severnokorejskega zapora, v katerem se 
je rodil, ter prečkanje meje v Južno Korejo. 

Če se vrnem nazaj na izhodiščno točko časa, ki ga cenim in spoštujem. Zame je bila izkušnja 
ICM-a izkušnja koncentriranega časa, ki smo ga skupaj preživeli ljudje, ki nam ni vseeno. 
Upam, da se bo ta čas multipliciral v naših aktivnostih in da ga boste z nami, dragi člani, še 
naprej delili tudi vi. 

Dragana T. Trivundža, predsednica 
Amnesty International Slovenije

O PRIHODNOSTI AMNESTY  
DRUŽINE V bERLINU

Dragana Trivundža je za to, da 
se konča spolno nasilje nad 
ženskami v Egiptu.
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Aktivisti Amnesty Slovenije 
na letošnji paradi ponosa v 
središču Ljubljane.

Foto Metka Naglič/AIS

Foto Metka Naglič/AIS

Foto: AIS

NOVO V PISARNI 
Z avgustom se nam je v pisarni pridružil Miha 
Ahačič, ki bo vodil naš nov projekt zbiranja 
podpornikov in članov Amnesty Slovenije z 
imenom Od vrat do vrat. Več o projektu si 
lahko preberete na zadnji strani revije.

Letos je na ICM-u bila tudi slovenska delegacija: Nataša Posel, Sabina Živec, Janez Kozamernik in 
Dragana Trivundža, ki so se takole fotografirali skupaj s Salilom Shettyjem, generalnim sekretarjem AI.

Foto: osebni arhiv



Z ICM-A 2013 V bERLINU
Zasedanje Mednarodnega sveta (ICM) 
Amnesty International je letos avgusta 
potekalo v Berlinu. Slovenska Amnesty 
je imela tam štiri delegate: direktorico 
Natašo Posel, predsednico društva 
Dragano Trivundžo, prostovoljko Sabino 
Živec in blagajnika Janeza Kozamernika. 
Vsak je spremljal eno tematsko področje.

Na razpravah o financah tokrat ni bilo 
revolucionarnih sprememb. Delegati so 
potrdili podporo obstoječi strategiji Ena 
finančna Amnesty, ki je bila sprejeta 
pred dvema letoma in bo v prehodnem 
obdobju, do leta 2021, usmerila 40 
odstotkov zbranih sredstev na globalni 
Jug. Predlagane resolucije so le v 
posameznih podrobnostih dopolnjevale 
temeljno finančno strategijo. 

Kaj bo novega na področju upravljanja? 
Vzpostavljajo se temeljni standardi 
delovanja, ki pomenijo prelom z 
dosedanjim načinom dela, saj bodo od 
sedaj naprej vse sekcije delale po enakih 
minimalnih standardih. Pomembna 
odločitev je še, da bo mednarodni odbor 
poskrbel za uvedbo sistema, ki bo 
omogočil večjo vključenost vseh sekcij 
in struktur Amnesty v enoten sistem 
mednarodnega odločanja. 

Odločitve na organizacijskem področju 
so: mednarodni odbor (dosedaj se je 
imenoval mednarodni izvršni odbor) 
mora izdelati celovita in jasna navodila 
o sprejemanju finančnih sredstev držav, 
fundacij in korporacij; izvede naj se 
podrobna ocena učinkov povečanega 
usmerjanja finančnih sredstev iz 
zahodnih sekcij AI na sekcija južne 
poloble; mednarodni odbor naj razvije 
jasno vizijo o vlogi finančno samostojnih 
sekcij in njihovem delu za človekove 
pravice. 

Na področju vsebinskega dela 
človekovih pravic sta bili potrjeni dve 
pomembni resoluciji: pravica do vode 
in hrane (na predlog AI Švice in Peruja) 
ter resolucija AI Japonske o smernicah 
delovanja in odziva sekcije in strukture 
Amnesty v primeru naravnih, jedrskih ali 
industrijskih nesreč. 

Celovito poročilo s srečanja Mednarodnega 
sveta si lahko preberete na spletni strani 
www.amnesty.si/icm2013.  

(J. K.)

aKTUaLNIK  I  AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE - AKCIJA 3/2013 05

ZA VEČ NOVIC POJDI NA  
www.amnesty.si

VLADA SPREJELA  
PREDLOG ZAKONA  
O POVRAČILU šKODE  
KLJUb ZAVRNITVI 
IZbRISANIH
Za izbrisane je bil najpomembnejši 
dogodek letošnjega poletja sprejem 
osnutka zakona glede povračila škode 
izbrisanim, kot način implementacije 
lanske sodbe Velikega senata 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
(ESČP) v zadevi Kurić proti Sloveniji.

Predlog besedila sicer zamuja enoletni 
rok, ki ga je državi naložilo ESČP, a še 
bolj pomembno je, da so vsebino kot 
neprimerno ali celo žaljivo za dostojanstvo 
izbrisanih zavrnile tudi vse organizacije 
izbrisanih. Ker je minister za notranje 
zadeve Gregor Virant končni predlog 
najprej uskladil s koalicijskimi strankami, 
preden je končno vsebino predstavil 
izbrisanim, so izbrisani tudi bojkotirali 
pogovore z oblastmi glede vsebine 
zakona. Minister Virant oz. vlada se nista 
preveč ozirala na mnenje izbrisanih, saj je 
bil predlog sprejet in poslan državnemu 
zboru v sprejem.

Oblasti, razen vidika odškodnin, ne 
naslavljajo drugih pomembnih izzivov: 
niti besede ni o statusnih vidikih, so 
pa vključeni nekateri drugi, ki pa za 
izbrisane niso ključni, saj predlog 
zakonodaje kot upravičence šteje samo 
tiste izbrisane, ki so si status že uspeli 
urediti. Oblasti tako iz odprave krivic 
izključujejo tiste izbrisane, ki si statusa 
niso uredili – ker pa se je statusni 
zakon iz leta 2010 v juliju iztekel, to 
pomeni, da dejansko ta skupina ljudi 
ostaja brez kakršnihkoli možnosti za 
dosego pravice. Po grobih ocenah to še 
vedno zadeva okoli polovico od 25.671 
izbrisanih, pri čemer ta številka ne 
vključuje kasneje rojenih otrok (ali celo 
vnukov).

Ali Berisha (njegov intervju smo objavili 
v lanskoletni septembrski številki 
Akcije) je eden od zmagovalcev na 
ESČP, ki je dobil povrnjen status in 
odškodnino, a zaradi omejitev statusne 
zakonodaje v državo ne more pripeljati 
svojih otrok in žene. Njegov primer 
ponazarja absurdnost odnosa oblasti do 
izbrisanih, ki so na ESČP zmagali prav 
zaradi kršitve pravice do spoštovanja 
zasebnega in družinskega življenja.

Na žalost je to slab signal za odpravo 
posledic izbrisa, te sistematične kršitve 
človekovih pravic, ki s posledicami 
zdaj traja že več kot 21 let in ki ji 
očitno kljub zmagi na ESČP ni videti 
konca. Tudi zaradi tega je bilo v juliju in 
avgustu vloženih več kot 650 novih tožb 
izbrisanih na ESČP, številne pa bodo še 
sledile. 

(B. K.)

ČLOVEKOVE PRAVICE 
NA TEORETSKEM 
PREPIHU
CIKEL PREDAVANJ O ČLOVEKOVIH PRAVICAH Ob 
25-LETNICI AMNESTY SLOVENIJE

Po odličnem odzivu fakultet širom 
Slovenije ob 20-letnici delovanja 
Amnesty International Slovenije in 
60-obletnici Splošne deklaracije 
človekovih pravic, smo jih tudi ob 
letošnji obletnici delovanja društva 
povabili k Ciklu predavanj o človekovih 
pravicah. Humanistične in družboslovno 
orientirane fakultete bodo s predavanji 
osvetlile eno od predlaganih tem, kot so 
človekove pravice in voda, človekove 
pravice in revščina ali človekove pravice 
danes oziroma druge teme, ki so jim 
bližje.

Predavanja o človekovih pravicah se 
bodo predvidoma oktobra in novembra 
odvila v Kopru (Fakulteta za humanistiko 
Univerze na Primorskem), v Mariboru 
(Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru) in v Ljubljani 
(Oddelek za filozofijo in Oddelek za 
sociologijo Filozofske fakultete, Fakuleta 
za socialno delo Univerze v Ljubljani). 
Izbrana predavanja bomo posneli in 
objavili na spletu. 

Urnik cikla predavanj o človekovih 
pravicah ob 25-letnici Amnesty Slovenije 
boste kmalu našli na www.amnesty.si.

(M. K.)
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RAZKRIVANJE NEČEDNOSTI ObLASTI

KDO SE POŽVIŽGA NA ŽVIŽGAČE?
ŽVIŽGAČI, ZA NEKATERE SO JUNAKI, ZA DRUGE IZDAJALCI, SO bILI VEDNO TRN V PETI 
ObLASTEM. KDO SO ŽVIŽGAČI? POSAMEZNIKI, KI RAZKRIJEJO NAPAČNO ALI NEZAKONITO 
DELOVANJE V NEKEM PODJETJU, ORGANIZACIJI ALI VLADI. NJIHOVO VEST IN SVETOVNI NAZOR 
ZMOTIJO KRšENJE PRAVIL, ZAKONOV IN ČLOVEKOVIH PRAVIC TER KORUPCIJA, ZARADI ČESAR 
ZASTAVIJO SVOJO KARIERO, VČASIH CELO ŽIVLJENJE, DA bI JAVNOSTI RAZKRILI KRšITVE.

»S svojega računalnika 
sem lahko prisluškoval 
komurkoli: vam, 
vašemu računovodji, 
zveznemu sodniku ali 
celo predsedniku, če 
bi uporabljal zasebno 
elektronsko pošto.« 

Edward Snowden

Pojem žvižgač (ang. Whistleblower) so začeli uporabljati v 70. letih 20. stoletja, da bi 
se znebili negativnega pridiha oznak informator in ovaduh. V zadnjih letih, zlasti pa 
mesecih, tematika žvižgačev znova buri domišljijo svetovne javnosti; primera Manning in 
Snowden si bosta verjetno v zgodovini prislužila tako znano mesto kot afera Watergate. 
A pomembno je vedeti, da pri tem ne gre (le) za neko „vohunsko“ zgodbo, ampak za 
človekove pravice: s svojimi dejanji sta izpostavila kršitve človekovih pravic, hkrati pa sta 
s tem tudi sama postala žrtev pregona. 

Vojakinja Chelsea Manning se ni strinjala z vojaškimi operacijami v Iraku, kjer so bili 
glavne žrtve civilisti. Analitika Edwarda Snowdna je zmotilo, da si je: „vlada prigrabila 
preveč pooblastil in omogočila ljudem, kot sem jaz, da brez težav prestopajo mejo, ki je 
ne bi smeli prestopiti. Vsak malce višji analitik lahko v vsakem trenutku izve vse podatke 
o kateri koli človeški tarči. S svojega računalnika sem lahko prisluškoval komurkoli: vam, 
vašemu računovodji, zveznemu sodniku ali celo predsedniku, če bi uporabljal zasebno 
elektronsko pošto.“

Amnesty International meni, da oblasti ne smejo kazensko preganjati nikogar, ki je 
z razkritjem (zaupnih) informacij izpostavil kršenje človekovih pravic. Vsak ima tudi 
pravico zaprositi za politični azil, če ga njegova država kazensko preganja zaradi objave 
informacij, ki so razkrile kršenje državnih in mednarodnih zakonov ali človekovih pravic. 
ZDA bi morale raziskati kršitve, ki sta jih razkrila tako Manning kot Snowden, namesto da 
se osredotočajo na dokazovanje krivde obema razvpitima žvižgačema.

KDO JE CHELSEA (bRADLEY) MANNING?
25-letni Bradley Manning je bil od novembra 2009 do njegove aretacije, maja 2010, 
analitik vojaške obveščevalne službe v Iraku. Ker se je na sojenju proti njemu izrekel 

Ilustracija Žvižgač Mannig: Gašper Rus

Gašper Rus (1983) je stripar, ilustrator 
in stripovski kritik. Debitiral je v reviji 
Stripburger, v kateri je objavil izbor 
svojih najbolj osebnih stripov, nekaj let 
pa je sooblikoval tudi njeno uredniško 
politiko. S scenaristom Žigo Valetičem 
je ustvaril strip Gugalnica, svoj albumski 
prvenec, ki je izšel v začetku letošnjega 
leta. Več njegovih del si lahko ogledate 
na be.net/gasper_rus.
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Foto: Human Rights Watch

Foto: Amnesty International

za osebo ženskega spola, ki se zdaj imenuje Chelsea, v nadaljevanju zanj uporabljamo 
ženski slovnični spol.

Njena naloga je bila analiza podatkov s številnih vojaških akcij v Iraku. Več informacij, ko 
je dobila, manj se je strinjala z ameriškim vojaškim posredovanjem v tej državi. Med njimi 
je bil tudi video posnetek, ki ga je naredil vojaški helikopter med »rutinsko« operacijo 
v Bagdadu. Posnetek so kasneje naslovili »Postranske žrtve« in nazorno pokaže pilota 
vojaškega helikopterja, ki strelja na civiliste, Reutersove novinarje in celo otroke.

Manningova je kontaktirala znano žvižgaško spletno stran WikiLeaks, ki jo je vodil Julian 
Assange, ter jim poslala strogo zaupno gradivo, do katerega je imela kot analitičarka 
dostop. Tako je postala vir vrste strogo zaupnih, kontroverznih dokumentov, ki jih je 
ekskluzivno objavilo pet svetovnih časopisov (New York Times, Le Monde, El Pais, 
Guardian in Der Spiegel). Njeni e-dokumenti so vključevali več kot 250.000 strogo 
zaupnih depeš ameriških veleposlaništev in konzulatov s celega sveta, več kot 500.000 
strogo zaupnih poročil o vojaških operacijah v Afganistanu in Iraku, dosjeje zapornikov iz 
Guantanama ter video posnetke vojaških akcij v Iraku. 

Kako je Chelsea Manning argumentirala svoje dejanje, ki so ga nekateri opisali kot herojsko, 
drugi kot izdajalsko: »Hotela sem sprožiti javno debato o vlogi vojaške in zunanje politike … 
da bi družba ponovno ovrednotila potrebe in celo želje, da se z vojaškimi operacijami vplete 
v nove spopade in hkrati ignorira njihov vpliv na ljudi, ki tam živijo.«

Obtožena je bila izdaje zaupnih dokumentov in celo pomoči sovražniku, za kar je 
zagrožena smrtna kazen. Chelseo Mannig so 21. avgusta letos obsodili na 35 let zapora 
zaradi razkritja zaupnih informacij. V zaporu je sicer preživela že več kot tri leta, od tega 
11 mesecev v samici – v razmerah, ki jih je posebni poročevalec Združenih narodov za 
mučenje Juan Ernesto Mendez opisal kot »krute in poniževalne«. AI meni, da bi ameriški 
predsednik Obama moral njeno zaporno kazen znižati na čas, ki ga je že preživela v 
zaporu, ter čim prej začeti preiskavo vseh kršitev, ki jih je razkrila.

KDO JE EDWARD SNOWDEN? 
Edward Snowden je 29-letni računalniški strokovnjak, nekateri bi mu rekli tudi geek, ki 
je zadnja štiri leta delal za NSA (National Security Agency, Agencija za državno varnost 
ZDA). Imel je udobno in varno življenje, stalno zaposlitev, ki mu je na leto prinesla okoli 
150.000 evrov. S svojim dekletom je živel in delal na sončnih Havajih. In kaj je naredil?

Na skrivaj je odletel v Hongkong in novinarjema britanskega časnika Guardian razkril 
tajne dokumente NSA o strogo zaupnem programu, s katerim je ameriška vlada 
nadzorovala tako lastne kot tuje državljane, institucije, podjetja, organizacije in celo tuja 
veleposlaništva in predstavništva po vsem svetu. Kaj je program Prizma? Sistematičen 
sistem nadzora informacij, ki NSA omogoča popoln nadzor elektronskih komunikacij 
(telefonskih pogovorov, e-pošte ter obiskov spletnih mest). Med drugim lahko NSA 
zlahka dostopa in ima neposreden vpogled v promet računalniški strežnikov na ozemlju 
ZDA, tudi strežnikov Microsofta, Yahooja, Googla, Facebooka, Appla, Skypa in YouTuba. 
Zaskrbljujoče je, da so podatke, ki jih je s tem programom doslej zbrala NSA, uporabljale 
tudi druge ameriške varnostne agencije in obveščevalne službe (CIA in FBI). 

In zakaj je Snowden razkril program Prizma? Menil je, da uničuje zasebnost, spletno 
svobodo in osnovne človekove pravice vseh ljudi po svetu. Tudi, če ne narediš ničesar 
nelegalnega ali celo kriminalnega, te vseeno nadzorujejo. 

Kakšne so bile zanj posledice njegovega razkritja? Vlada ZDA je Ewdarda Snowdna 
obtožila vohunstva, kraje vladne lastnine (strogo zaupnih informacij) ter nedovoljenega 
in nelegalnega širjenja informacij o obrambi ZDA. Snowdenu so azil ponudili štiri 
južnoameriške države: Venezuela, Bolivija, Nikaragva in Ekvador. Toda Snowden se je 
odločil, da bo odletel v Moskvo, kjer je po zapletih na letališču Šeremetjevo dobil enoletni 
azil za bivanje in delo v Rusiji. 

(P.  A.)
Fotografija naslovnice:  
Sunčan Stone (suncandaily.blogspot.com).
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Kakšen je bil vaš vtis o Snowdnu?
Takšne novinarske gneče, kot je bila na Šeremetjevu, še nisem videl. V hipu me je obkrožilo 
več deset novinarjev, ki so želeli mojo izjavo. S skupino izbranih predstavnikov nevladnih 
organizacij sem so nas varnostniki odpeljali do neobljudenega dela letališča. Snowden je 
že sedel za mizo. Bil je videti dobro, sploh ni bil prestrašen, ni se počutil ogroženega, samo 
malo bled je bil v obraz. 

Nam lahko poveste, kako je moskovska pisarna AI vpletena v njegov primer?
S pomočjo Mednarodnega sekretariata AI smo dobro poznali ozadje primera. Ko sem dobil 
klic, da sem dobil e-pošto od Snowdna z vabilom za srečanje, sem pomislil, da gre za trik 
ali šalo. Ampak v e-pošti je bilo res vabilo. Mislil sem si, da ne bo nič narobe, če potrdim, in 
v trenutku je prišel odgovor: Hvala, ker ste se odzvali vabilu, podpisan je bil Snowden. Nato 
so v hipu zazvonili telefoni, klicali so iz različnih medijev. Novinarji so izvedeli, da je bila 
Amnesty povabljena na srečanje. 

Pravzaprav sem bil presenečen nad povabilom. Napisal je, da želi povabiti nekaj 
nevladnih organizacij in uradnikov, ki bi jim podal izjavo. Toda bilo mi je jasno, da 
bo naznanil svojo namero, da zaprosi za politični azil v tej državi, saj je bil to edini 
logični korak. Prisotnost Amnesty International bi takšni izjavi dala večjo težo. Ko sem 
Mednarodnemu sekretariatu AI sporočil, da bom osebno obiskal Snowdna, sem jim rekel, 
naj bodo pripravljeni, da bo zaprosil za azil v tej državi. In imel sem prav.

Kakšno pa je mnenje splošne javnosti v Rusiji o primeru Snowden? In kakšno mnenje 
ruskih oblasti?
Splošna javnost ni preveč zainteresirana, gre samo za bolj nenavaden primer. Ruske oblasti 
pa so to izkoristile, da so obtožile ZDA kršitev človekovih pravic. Šlo je za redek primer, ko 
je bilo stališče AI enako stališču Ruske federacije. Za rusko državno propagando je primer 
Snowdna, prav tako tudi Manninga, čudovita priložnost, da ZDA oštejejo, kako si lahko 
privoščijo kritizirati kršenje človekovih pravic v Rusiji, ko pa same kršijo iste pravice. 

Ali je primer Snowden sprožil kakšno razpravo o svobodi izražanje v Rusiji?
Ne, ruski mediji so se zgolj osredotočili na strogo zaupne podatke, ki jih je razkril. 
Poročanja niso nadgradili s pravicami do razširjanja informacij, do govora, do svobode 
izražanja – termini, ki se le redko uporabljajo v tej državi. Zanje je bil to bolj primer 
vohunskih spletk kot kršenja človekovih pravic. Vsakič, ko sem glede tega dajal intervju, 
sem poudaril: ironija je, da je zaprosil za politični azil državo, ki nenehno krši človekove 
pravice in kjer je pravica do svobode izražanja zelo problematična. 

Kako vidite njegovo prihodnost? Bo Rusija postala njegova nova domovina?
Če bi se zgodilo zadnje, bi bil zelo presenečen. Snowden je dobil azil za eno leto bivanja 
v tej državi. Povedal je, da je zadovoljen, da so mu nekatere južnoameriške države 
ponudile azil. Zato mislim, da je njegov cilj Južna Amerika in ne Rusija. 

Kaj primer Snowden predstavlja za ameriško-ruske odnose in mednarodne odnose?
Z današnje perspektive se zdi njegov položaj zelo resen. Toda če pogledamo z 
zgodovinskega vidika, so se podobni primeri dogajali tudi prej. V 50. in 60. letih 20. st. so 
podobni primeri obstajali tako v Ameriki kot v Rusiji in nobeden ni vodil v katastrofo. Po 
mojem tokrat ne bo nič drugače. Obama zaradi tega ni odklonil srečanja s Putinom na 
vrhu G20 v Sankt Peterburgu. Zamera ne bo dolgo trajala.

Pogovarjala se je Nataša Posel.

»ZAPROSIL ZA AZIL DRŽAVO, KI 
NENEHNO KRšI ČLOVEKOVE PRAVICE«
POGOVARJALI SMO SE S SERGEIEM NIKITINOM, DIREKTORJEM AI RUSIJE, KI SE JE S TRENUTNO 
NAJbOLJ RAZVPITIM ŽVIŽGAČEM SNOWDNOM SREČAL NA LETALIšČU šEREMETJEVO.

Foto: Jorn van Eck/AI
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niso nadgradili s 
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kršenja človekovih pravic. 
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GOSTUJOČI KOMENTAR 

JUNAKI NAšEGA ČASA
DOPISNICA DELA POLONA FRELIH JE bILA EDINA NOVINARKA, KI SE JE SREČALA Z 
EDWARDOM SNOWDNOM NA MOSKOVSKEM LETALIšČU. POVAbILI SMO JO, DA ZA REVIJO 
AKCIJA NAPIšE SVOJ POGLED NA TO SREČANJE TER SVOJ KOMENTAR, KAJ POMENI 
SNOWDNOVO RAZKRITJE TER RAZKRITJA šE DRUGIH ŽVIŽGAČEV ZA MEDNARODNO 
POLITIKO IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.

Bil je tam - droben, nekoliko izgubljen, na podlagi njegovega čustvenega govora pa je bilo 
mogoče sklepati, da gre za idealista in človeka, pri katerem se je po večletnem paktu s 
hudičem nenadoma prebudila vest. Fantom z moskovskega letališča Šeremetjevo je postal 
mladenič iz mesa in krvi. Po kratkem srečanju z razvpitim ameriškim žvižgačem Edwardom 
Snowdnom sem najprej pomislila, kako prekleto mlad je videti. Kmalu po najinem srečanju je 
dobil politično zatočišče v Rusiji. Za njim se je izgubila vsaka sled. 

Zgodbo bivšega sodelavca ameriških tajnih služb CIA in NSA je potrebno analizirati v 
kontekstu aktualne politike Združenih držav Amerike in celotnega zahodnega sveta. V mislih 
imam predvsem trenutne grožnje z napadom na Sirijo, ki dokazujejo globoko krizo človekovih 
pravic v svetu. Dejstvo je, da je Sirija v ruševinah predvsem zaradi sistema, ki so ga ustvarile 
sile, kot so Združene države Amerike, Evropa in Rusija, in se z njim okoriščale vse od konca 
hladne vojne. 

Gre za sistem, ki temelji na laži, prevari in hipokriziji, zaradi česar so ideali, kot so človekove 
pravice, demokracija in razvoj, postale mrtve črke na papirju. Na ustih aktualnih političnih 
akterjev se znajdejo samo v primeru, ko je treba izvajati diplomatski pritisk na njihove 
tekmece. Dokler Združene države Amerike ne bodo stopile na prste brutalni politiki svojih 
partnerjev, kot sta Savdska Arabija ali Izrael, nimajo nikakršne moralne ali etične pravice od 
Rusije zahtevati, da na svoje partnerice, med katere sodi tudi že omenjena Sirija, pritiskajo z 
zahtevo po spoštovanju mednarodnih norm. 

Do zdaj se je na dvoličnost samo namigovalo, s Snowdnovimi razkritji pa je postala nesporno 
dejstvo. Vsemu svetu je postalo jasno, da Američani ne vohunijo samo za svojimi dejanskimi 
in imaginarnimi sovražniki, pač pa tudi za najtesnejšimi zavezniki, kar sta brez dvoma Velika 
Britanija in Nemčija. Vse od razkritij Snowdna ter njegovih soborcev, kot sta Bradley Manning 
ter Julian Assange je nemogoče ignorirati laži, prevare in hipokrizijo ljudi na oblasti, kar bo 
še dodatno razrahljalo že tako načete vezi ne le med državljani in vladami, ampak tudi med 
zakonodajalci ter izvršno vejo oblasti in nenazadnje varnostno-obveščevalnimi službami. 

Zaradi popolne krize vrednot svet potrebuje več Snowdnow, Manningov - in to ne samo za 
razkrivanje nezakonitih praks ameriške oblasti, ampak tudi ruskih, kitajskih in nenazadnje 
evropejskih nečednosti - je prepričan slovenski filozof Slavoj Žižek. Dodaja, da ni dovolj 
samo izigravati en državni aparat proti drugemu, kar je hote ali nehote uspelo Snowdnu, ki 
je poskrbel za eno od najhujših ameriško-ruskih kriz po koncu hladne vojne. V sestavku z 
naslovom Svoboda v oblakih se je Žižek zato zavzel tudi za oblikovanje nove mednarodne 
mreže za zaščito žvižgačev in razširjanje njihovega sporočila in v podkrepitev svojega 
predloga zapisal, da gre za »naše junake, saj dokazujejo, da se proti oblastnikom, ki nas 
nadzirajo, lahko borimo in jih spravimo v paniko«.

Po mojem imeniten izziv za mednarodne človekoljubne organizacije, ki so zaradi razkritij 
žvižgačev in pogostokrat preveč mlačnega odziva na represije, s katerimi se v paničnem 
strahu odzivajo oblastniki, izgubile kar nekaj svoje kredibilnosti. Organizacije, kot sta Amnesty 
International in Human Rights Watch, bodo tako dokazale, da so povsem neodvisne od 
kakršnekoli vlade in korporacije sumljivega slovesa. Šele po aktu očiščenja bo nastopil čas za 
nove pozive k spoštovanju demokracije in človekovih pravic. 

Polona Frelih, moskovska dopisnica časnika Delo

Zaradi popolne krize 
vrednot svet potrebuje 
več Snowdnow, 
Manningov - in to ne 
samo za razkrivanje 
nezakonitih praks 
ameriške oblasti, 
ampak tudi ruskih, 
kitajskih in nenazadnje 
evropejskih nečednosti 
- je prepričan slovenski 
filozof Slavoj Žižek.

Foto: Antonina Cimbaljuk
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RAZMISLEK O DISKRIMINACIJI 

ENAKA ObRAVNAVA JE PRAVICA,  
NE USLUGA 
IMATE RJAVE OČI? PREDSTAVLJAJTE SI, DA SE JUTRI ZbUDITE V SVET, V KATEREM bI LJUDI 
S TAKO bARVO OČI OSTALI ZASMEHOVALI, JIH NAPADALI IN JIM ODREKALI ENAKOPRAVEN 
DOSTOP DO TRGA DELA? 

Za lase privlečen primer, seveda, ampak marsikdo tudi v sodobnem svetu doživlja takšne 
izpade zaradi kakšne svoje «okoliščine“: ker je npr. temne barve kože, veruje v drugega 
boga kot večina okoli njega, pripada določeni etnični skupini, ga privlačijo osebe istega 
spola … „Podlag“ za diskriminacijo je kar nekaj.

Kaj pravzaprav pomeni diskriminacija? Najpreprosteje povedano gre za drugačno 
(slabšo) obravnavo neke osebe ali skupine oseb zaradi neke njihove okoliščine – 
npr. zaradi njihovega porekla, barve kože, vere, spola, spolne identitete, spolne 
usmerjenosti, starosti, invalidnosti, političnega ali drugega mnenja… Diskriminacija 
temelji na zanikanju, še več blatenju drugačnosti. Je posledica nespoštovanja vrojenega 
dostojanstva človeških bitij in neupoštevanja dejstva, da nihče ni vreden več od drugega. 
Ker tega osnovnega spoštovanja tako pogosto ni – tako v zasebni sferi, med povsem 
običajnimi ljudmi, kot tudi v javnosti, na ravni oblasti in sistema – ostaja vse prepogosto 
geslo „Različnost nas bogati“ zgolj krilatica, ki se jo navrže v imenu politične korektnosti. 

Prepogosto se pozablja, da enaka obravnava ni zgolj stvar vljudnosti in uvidevnosti niti 
ne gre za to, da močni šibkim ali pa večina manjšini namenja neko dobrohotnost, celo 
uslugo. Ne, gre za pravico, ki jo ima vsak človek, in vlade so dolžne zagotoviti, da se to 
temeljno načelo spoštuje. 

Diskriminacija ima številne obraze. Pojavlja se v obliki žalitev in napadov ali pa odrekanja 
osnovnih storitev in drugih pravic. Žrtve diskriminacije so npr. postavljene na stranski 
tir na trgu dela, imajo omejen dostop do izobrazbe, ustrezne zdravstvene oskrbe ali 
bivališč. Nekaterim se onemogoča sodelovanje v javnem življenju, svobodno združevanje, 
izražanje njihovih verskih praks ali ohranjanje njihovih specifičnih kulturnih posebnosti. Na 
diskriminacijo ni imun niti kazenskopravni sistem: tu se izraža kot kršenje pravil postopka 
ter večja verjetnost, da določene skupine ljudi postanejo žrtve mučenja in drugega slabega 
ravnanja. Ne pozabimo tudi na enega bolj vpijočih pojavov: nesorazmerno visokega števila 
temnopoltih v ZDA, ki so obsojeni na smrt oz. so za zapahi. 

Velikokrat diskriminacija določenih oseb preveva vso družbo – vse njene strukture, 
institucije, odnose med ljudmi… Letošnjega avgusta je sodnica ameriškega okrožnega 
sodišča v New Yorku razsodila, da je tamkajšnja policija izvajala „politiko posrednega 
rasnega profiliranja“, ko so policisti rutinsko ustavljali črnce in ljudi latinskoameriškega 
porekla (Hispanics), ki jih ne bi, če bi bili belci. Od leta 2002 je policija v mestu New 
Yorku več kot petmilijonkrat ustavila človeka in ga preiskala; kot kažejo njihovi lastni 
podatki, je bilo skoraj 9 od 10 ustavljenih nedolžnih.

Pa skočimo še na to stran Atlantika, lahko kar domov ter se spomnimo le na izbrisane in 
Rome. Za prve je evropsko sodišče že ugotovilo, da je Slovenija ravnala diskriminatorno. 
Romi, zlasti tisti na Dolenjskem, pa ostajajo ena najbolj diskriminiranih skupin v naši 
državi, številni živijo v človeka nevrednih razmerah, na robu družbe. Kaj pa (migrantski) 
delavci? Istospolno usmerjeni? Socialno ogroženi? 

(M. N.)

VEč
Dealing with difference.  
A framework to combat 
discrimination in Europe.  
AI indeks: EUR 01/003/2009

Delate z mladimi? Pišite nam  
za priročnik za učitelje, kako 
uporabiti plakate kot izhodišče 
za pogovor o rasizmu z 
naslovom Razkriti obrazi 
rasizma.

Boj proti 
diskriminaciji 
je v osrčju 
mednarodnega prava 
človekovih pravic. 
To je posledica 
»lekcije« s krvavo 
izkušnjo holokavsta, 
ki je bila končna 
postaja grozljive 
»logične poti«: 
od predsodkov do 
diskriminacije, od 
te do segregacije 
in naprej do 
izkoreninjenja …
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TAbORIšČA NA ObMOČJU bIH  
MED VOJNO 1992 – 1995 
MELIHA TUHČIĆ O RAZISKAVI, KI JE OSNOVA ZA NJENO DIPLOMSKO NALOGO: O KRšITVAH 
ČLOVEKOVIH PRAVIC V MEDVOJNIH TAbORIšČIH NA ObMOČJU bIH.

Vojna v Bosni in Hercegovini (BiH) je zaznamovala veliko življenj, tudi mojega. Doma 
sem iz Zvornika, mesta v vzhodnem delu BiH. Dom sem zapustila skupaj s starši kot 
osemletni otrok, takoj ko se je vojna začela. Imeli smo srečo, srečo, ki je večina mojih 
sorodnikov, sosedov, prijateljev ni imela. Predvsem moški ne, saj so vse, ki niso uspeli 
ali niso želeli oditi, zaprli v taborišča. Vsi niso preživeli. Korenine, ki me vežejo na BiH; 
mnenje, da kljub porastu literature o mučenjih v taboriščih tamkajšnji prebivalci o 
dogodkih ne vedo dosti; in uboj strica v enem izmed taborišč – vse to je vplivalo na to, da 
sem se odločila dogajanje raziskati v svojem diplomskem delu.

Na nedavnem potovanju v BiH sem zbirala podatke in pričevanja posameznikov, ki so bili 
zaprti v taboriščih med vojno. Ugotovitve so bile pretresljive. Čeprav sem poznala mnogo 
zgodb, saj so sorodniki, prijatelji ali znanci velikokrat govorili o dogajanjih med vojno, 
precej pa sem prebrala tudi sama, nikoli nisi pripravljen na to, kar sledi, ko pred teboj stoji 
oseba, ki je preživela mučenje, ki si ga niti zamisliti ni mogoče. Pogosto se je zgodilo, da 
so si priče premislile, odpovedale prej ali med samim pogovorom. Enostavno niso mogli 
nadaljevati, z razlago, da se neradi spominjajo, da bi radi pozabili, saj se nič ne spremeni 
tudi, če spregovorijo. To je le eden od razlogov, zakaj osebe, ki so preživele mučenja v 
taboriščih, molčijo. Drugi razlog je strah. Strah je zelo prisoten, predvsem med ženskami, 
ki so bile zaprte z namenom posiljevanja, prisilnih nosečnosti in drugih oblik spolnega 
nasilja. Ženske se bojijo tistih, ki so jih posiljevali, saj srečujejo svoje mučitelje na cesti, 
bojijo se tudi obsojanja družbe, prisoten je občutka sramu. Glede spolnega nasilja je položaj 
podoben pri moških, o drugih oblikah mučenja spregovorijo, o posilstvih zelo težko. 

Posilstva so bila prisotna tako v taboriščih za ženske kot za moške. Spolno nasilje je bilo 
ves čas, kdorkoli od vojakov, policistov, paznikov je lahko počel, kar je želel. Ženske so 
posiljevali fantje, odrasli moški, starci. Običajno so jih posiljevali skupinsko in v prisotnosti 
drugih žensk. Moške so prisiljevali, da spolno občujejo med sabo, navadno so izbrali 
očete in sinove, brate, sorodnike. Velikokrat so jih potem ubili.

Pogoji za življenje v taboriščih so bili nehumani. Hrane na začetku sploh niso prejemali, 
nekateri šele po 10. dneh, celo vode ne, pa tudi ko so jo, je bilo vsega premalo. Umivali 
se niso celo po več mesecev, oblek od začetka do konca bivanja v taborišču niso 
zamenjali. Navadno je spalo veliko ljudi v premajhnih prostorih kar na tleh. Potrebo 
so opravljali, kjer so spali, v za to pripravljenih sodih, za katere so morali skrbeti sami. 
Pazniki so se nad taboriščniki izživljali; pretepali so jih - z rokami, nogami, lesenimi in 
železnimi palicami, z vsem, kar jim je prišlo pod roke. Taboriščniki pravijo, da ni bilo 
niti enega dela telesa, kjer ni bilo modric, polomljenih kosti, pohabljenih udov. Poboji 
s strelnim orožjem so bili vsakdanja rutina - streljanje v usta, glavo, srce, kolena. Ubite 
taboriščnike so na tovornjake nalagali ostali, in ko so opravili svoje delo, se največkrat 
niso vrnili. Pri mučenju so uporabljali tudi nože, s katerimi so klali, rezali dele telesa, 
ušesa, prste, spolne ude, nato so jih taboriščniki morali celo pojesti. Pogosto so vrezovali 
križe v čelo in hrbet taboriščnikov. 

Zdravnikov na začetku v taboriščih ni bilo, v večino niso prišli nikdar. Ranjenci so 
navadno zaradi poškodb izkrvaveli in umrli. Zdravniki iz vrst taboriščnikov so pomagali 
ranjencem takrat, ko jih pazniki niso mogli videti. Znan je primer Ese Sadikovića, 
zaprtega v taborišču Omarska, ubitega in vrženega v jamo, ki je celo z lasmi šival rane 
ranjencem.  Žal velika večina odgovornih za zločine proti civilnemu prebivalstvu še ni bila 
kaznovana. Preživeli pa nimajo nikakršne pomoči, ne zdravstvene, ne denarne. 

Zapisala Meliha Tuhčić,  
prostovoljka in koordinatorka  
mreže za Balkan pri AIS. 
Daljšo verzijo najdete na spletni 
strani www.amnesty.si  
(povezava je narejena s strani,  
kjer je objavljen pdf te revije).

Po podatkih Zveze 
taboriščnikov je v 
BiH registriranih 657 
krajev pridržanja, 
najbolj znani: Manjača, 
Omarska, Luka Brčko, 
Batković, Dretelj, 
Heliodrom, Gabela, 
Drmaljevo, KPD Foča, 
Sušica – Vlasenica, 
Kula – Sarajevo, Žepče. 
Zlorabe v taboriščih 
je preživelo več kot 
200.000 civilnih 
prebivalcev, okoli 
30.000 taboriščnikov 
je bilo ubitih ali so 
izginuli. Posilstva je 
preživelo okoli 25.000 
žensk, večinoma 
Bošnjakinj. 
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25 LET SLOVENSKE AMNESTY

TUDI ZVEZDA PRAZNUJE Z NAMI 
25. ROJSTNI DAN SLOVENSKE AMNESTY PRAZNUJEJO Z NAMI TUDI V KAVARNI ZVEZDA.  
KER V ZVEZDI PODPIRAJO ČLOVEKOVE PRAVICE IN KER NI PRAVEGA PRAZNOVANJA bREZ 
TORTE, SO SE PRIDRUŽILI PROJEKTU TORTA ZA AMNESTY

Projekt Torta za Amnesty je podrobno razložen na  
www.amnesty.si/torta in na strani 13 te revije. Na kratko 
pa gre pri njem za to, da vabimo k praznovanju tako, 
da spečete torto, povabite svoje bližnje, se fotografirate 
ob torti in skupaj tudi podpišete peticijo za nekoga, ki 
so mu kršene človekove pravice. Nič pa ni narobe, če 
torte ne spečete sami, ampak jo kje kupite in se ob njej 
fotografirate. Če želite, lahko naredite še več: zavijete v 
Zvezdo, se fotografirate ob kosu torte Amnesty in tako 
slovenski Amnesty namenite 25 centov.

Ekipi Zvezde pod vodstvom direktorice Urške Šefman 
Sojer se iskreno zahvaljujemo za podporo.

Foto: Emina Halilović

KAVARNA • Wolfova 14 • Slovenska cesta (Hotel Slon) • Šmartinska 152 (BTC, Hala 12)
BISTRO Kongresni trg 3 • DELI Wolfova 12

www.zvezdaljubljana.si • www.facebook.com/zvezdaljubljana

Tudi ekipa Zvezde se je pridružila praznovanju naših 25 let. 

Vse najboljše Amnesty

Če želite, lahko naredite še več: zavijete v Zvezdo, se
fotografirate ob kosu torte Amnesty in tako slovenski 
Amnesty namenite 25 centov.
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Več o Torti za Amnesty na www.amnesty.si/torta.  
Imate vprašanje? Pišite nam na: torta@amnesty.si.

VSE NAJbOLJšE AMNESTY!
ZA ROJSTNI DAN JE NA MESTU TORTA, ZA ORGANIZACIJO, KI SE ZAVZEMA ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE, PA SKRb ZA LJUDI, KI SE JIM TE KRšIJO. ObOJE POVEZUJEMO Z NAšIM 
PRAZNOVANJEM 25. ObLETNICE DELOVANJA V OKVIRU PROJEKTA TORTA ZA AMNESTY.

TORTA ZA AMNESTY V 3 KORAKIH:
1. Specite torto za Amnesty. Če nimate recepta, ga poiščite na www.amnesty.si/torta.

2. Povabite k druženju prijatelje ali družino. Fotografirajte se skupaj s torto in napisom 
Vse najboljše Amnesty! 

3. Vsi podpišite aktualno peticijo ali apel in nam pošljite fotografijo torte. Pričakujemo 
vsaj 3 podpise. To lahko naredite preko FB aplikacije na FB Amnesty Slovenije. Svojo 
fotografijo in podpisane apele nam lahko pošljete tudi po elektronski ali navadni pošti. 

NISTE VEšČI KUHALNICE IN PEČICE TER ODKRIVANJA 
SKRIVNOSTI IZDELAVE SLASTNE TORTE? NI PRObLEMA.
1. Naredite žur za prijatelje. Skočite v trgovino in poiščite sestavine za torto. Skupaj 

pecite, se družite in zabavajte, za povrhu pa podpišite apel ali peticijo in se tako 
zavzemite za primer človeka, ki mu kršijo pravice.

2. Prosite babico, teto ali bratranca naj speče torto. Lepo se zahvalite in jo/ga povabite k 
fotografiranju s torto in podpisu peticije. 

3. Pojdite v najbližjo slaščičarno in kupite torto, ki vam v hipu zapelje. Zdaj torto imate - 
fotografirajte se z njo, vsaj trije podpišite peticijo ter nam pošljite fotografijo in podpise.

AIS_Akcijski_paket_A3_v4_krivulje.indd   1 19.7.2013   10:36:00

AIS_Akcijski_paket_A3_v4_krivulje.indd   2 19.7.2013   10:36:01

AIS_Akcijski_paket_A3_v4_krivulje.indd   1 19.7.2013   10:36:00

AIS_Akcijski_paket_A3_v4_krivulje.indd   1 19.7.2013   10:36:00
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PRIDRUŽITE SE MREŽAM PROSTOVOLJCEV! Za LGbT: lgbt@amnesty.si Za Afriko: afrika@amnesty.si Za Rome v Evropi: romi-evropa@amnesty.si 

NEKAZNOVANOST V bOSNI IN HERCEGOVINI
PROSTOVOLJCI AIS SO 11. 6. V LJUbLJANI PRIPRAVILI AKCIJO OSVObODI ME: NEKAZNOVANOST V bIH

Vojna v BiH je za sabo pustila številne žrtve pobojev, mučenj in 
posilstev ter drugih oblik kršitev človekovih pravic. 11. 6. letos je 
minilo 18 let od genocida v Srebrenici, v katerem je bilo pobitih 
več kot osem tisoč fantov in moških. Prostovoljke in prostovoljci 
AIS smo se želeli spomniti vseh žrtev genocida v Srebrenici, 
hkrati pa opozoriti na vprašanje nekaznovanosti za vojne zločine, 
vprašanje, ki že več kot dve desetletji ostaja nerešeno.

Modri metulji, ki smo jih uporabili kot podlago za peticijo za 
spremembo zakonodaje in za sprejem zakona o pravicah žrtev 
mučenja med vojno v BiH, so na poseben način prispevali 
k odkritju resnice. Zadrževali so se namreč na cvetlicah na 
območjih, pod katerimi so našli množična grobišča. 

Posebno pozornost smo namenili ženskam, žrtvam posilstev 
ter drugih oblik mučenja. Te nimajo ustrezno zagotovljenega 
dostopa do zdravstvene in denarne pomoči. Storilci, odgovorni 
za te in druge zločine, pa ostajajo nekaznovani.

Mimoidoči so lahko podpisali peticijo, napisali sporočilo 
solidarnosti in se skupaj z nami z minuto molka poklonili 
spominu na žrtve.

Pri naših prizadevanjih sta nas podprla društvo Up Jesenice 
in Zavod Abraham, peticijo se je podpisovalo tudi v Mestni 
knjižnici Ljubljana. Zbranih je bilo 950 podpisov, ki jih bomo 
poslali oblastem v BiH ter tako prispevali k zbiranju podpisov 
za spremembo zakonodaje in za sprejem zakona o pravicah 
žrtev mučenja med vojno v letih 1992 – 1995, ki poteka pod 
okriljem organizacije Vive Žene.

Meliha Tuhčić, AIS prostovoljka, koordinatorka mreže za Balkan 
in soorganizatorka akcije Osvobodi me: nekaznovanost v BiH

MEDTEM NA RObU EVROPE 
KAJ SEM DOŽIVELA NA TAbORU ČLOVEKOVIH PRAVIC NA TURISTIČNEM LEZbOSU,  
KI JE EVROPSKA TRDNJAVA, KI SE VSAK DAN bRANI PRED MIGRANTI Z MORJA.

Sredi julija sem se odpravila do vzhodne obale grškega Lezbosa, 
kjer se srečujeta dva svetova: počitniški mir in boj za preživetje. 
V Molivosu smo se na taboru za zbrali aktivisti, prostovoljni 
koordinatorji kampanje S.O.S. Evropa in zaposleni v AI sekcijah 
iz 20 različnih držav. Podrobno podrobno smo spoznali razmere 
na meji med Grčijo in Turčijo, ki jo vsak dan poskušajo prečkati 
ljudje, ki proti Evropi bežijo z vojnih območij in organizirali 
tri aktivistične dogodke. Vse večja kriza v državi ter krepitev 
nacionalizma in rasizma med Grki samo še pripomoreta k 
nasilju, katerega žrtve postanejo begunci. Policija z njimi ravna 
kot z zločinci, večino poskušajo pridržati za daljši čas, postopek 
za pridobitev azila zapletajo in podaljšujejo, prosilcem vsiljujejo, 
naj podpišejo dokumente v jeziku, ki ga ne razumejo, in jih hitro 
skušajo deportirati. Zelo velik problem pa so prisilne vrnitve na 
morju prestreženih prebežnikov – obalna straža ponoči preži na 
prihajajoče čolne in jih nasilno odvrača od grške obale – tako 
grške oblasti spravljajo številne begunce v še večjo nevarnost, 
med prestreženimi so tudi smrtne žrtve ...

Na srečo je na otoku veliko ljudi, ki prostovoljno pomagajo 
migrantom s hrano, vodo, oblačili in opozarjajo na dogajanje. 
Vendar je nasilje na mejah Evrope problem, ki se povečuje. 

Kampanjo S.O.S. Evropa za pravice migrantov, beguncev in 
prosilcev za azil lahko spremljate na FB strani kampanje Ko ne 
obstajaš (When you don‘t exist) in na www.whenyoudontexist.eu. 
Podpišite tudi peticijo grškim oblastem proti prisilnim vrnitvam.

Alenka Mrakovčič, AIS prostovoljka in koordinatorka za 
kampanjo S.O.S. Evropa

Aktivisti s sporočili Nič več zavračanj! pred ograjo centra 
pridržanja, v zagrajenem delu pristanišča Mytilini, kamor 
pripeljejo migrante in jih tam pustijo čakati tudi več tednov.

Foto: Alenka Mrakovčič

Podpisovanja peticije Poprava krivic 
žrtvam vojne v BiH v središču Ljubljana. Foto: Tanja Ristič
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PODPISUJTE MObILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/sms

VAbLJENI NA PROSTOVOLJSKI (J)AMNESTY!
OD 11. DO 13. OKTObRA ZA NAšE PROSTOVOLJCE PRIPRAVLJAMO IZObRAŽEVALNI KONEC 
TEDNA. PRIJAVE DO 1. OKTObRA

PODPISUJTE MObILNE PETICIJE! Pošljite Amnesty na 2929. Več: www.amnesty.si/sms

Nove (in že aktivne) prostovoljke in prostovoljce vabimo 
na (J)Amnesty – izobraževalni konec tedna v dobri družbi 
Amnestyjevcev. 

KAJ bOMO POČELI?
Konec tedna bomo namenili:

• druženju novih in obstoječih prostovoljk in prostovoljcev, 
ki bodo iz lastnih izkušenj predstavili, kako poteka 
prostovoljstvo pri Amnesty in kako lahko vsakdo po svojih 
močeh prispeva k svetu brez kršitev človekovih pravic,

• različnim uporabnim delavnicam s področja aktivizma, 
participatornih metod, učenja človekovih pravic ter 
organizacije kampanj in aktivnosti (da bo naše delovanje 
še bolj učinkovito),

• zanimivim predavanjem (da bomo izvedeli še več o 
človekovih pravicah ter aktualnih temah in kampanjah),

• en večer bomo tudi praznovali 25. rojstni dan AIS. 

KAKO SE PRIDRUŽIM?

(J)Amnesty se bo odvijal drugi oktobrski konec tedna (11.-13.), 
prijave sprejemamo do 1. oktobra. Ker je število mest omejeno, 
v prijavi, prosimo, napišite (en odstavek bo dovolj), kako lahko 
prispevate, da bo (J)Amnesty uspel, in kaj od usposabljanja 
pričakujete. Vse nove prostovoljce bomo pred usposabljanjem 
tudi seznanili, kako poteka prostovoljno delo na AIS. 

Prijavite se lahko po e-pošti na amnesty@amnesty.si (zadeva: 
(J)Amnesty) ali preko navadne pošte na Amnesty International 
Slovenije, Beethovnova 7, 1000 Ljubljana do vključno 1. 
oktobra 2013. 

AIS bo poskrbela za prevoz, nastanitev, prehrano in izvedbo 
usposabljanja. Od udeležencev se pričakuje simbolična 
soudeležba v višini 10 evrov.

KAJ SPLOH POČNEJO AMNESTYJEVCI?
Veseli smo vsakega prostovoljca, pomagate lahko na številne 
načine, naši prostovoljci pa so najbolj aktivni na dveh 
področjih:

AKTIVIZEM: Na kršitve človekovih pravic opozarjamo z 
različnimi aktivnostmi, kot so zbiranje podpisov pod peticije za 
ogrožene ljudi ali skupnosti (o zadnji akciji si lahko preberete 
na str. 14), okrogle mize, predavanja ... Za organizacijo, 
izvirnost in odmevnost teh akcij so v veliki meri zaslužni prav 

naši prostovoljci. Tako mobiliziramo javnost za spremembe in 
ustvarjamo pritisk na kršitelje, pogosto zelo uspešno. 

UčENJE čLOVEKOVIH PRAVIC: Prostovoljci samostojno 
izvajajo delavnice in pomagajo pri izobraževalnih projektih 
na temo človekovih pravic na osnovnih in srednjih šolah. Z 
njihovo pomočjo vsako leto izvedemo skoraj 100 delavnic po 
celi Sloveniji, s čimer mladim generacijam približamo človekove 
pravice, prostovoljci pa pridobijo dragocene izkušnje pri delu z 
mladimi. 

Po končanem usposabljanju od prostovoljcev želimo in 
pričakujemo, da bodo vsaj eno leto aktivno sodelovali pri 
našem delu (načrtovanje, organizacija, priprava gradiv 
in izvedba aktivnosti, v povprečju 5 ur na mesec). Ker 
zahteva delo z mladimi in izvedba delavnice visoko 
raven usposobljenost, se bo po uvodnem usposabljanju 
za prostovoljce, ki jih zanima učenje človekovih pravic, 
organiziralo še dodatno strokovno usposabljanje. 

VEČ INFORMACIJ?
Vprašanja pošljite na amnesty@amnesty.si z zadevo: 
Prostovoljstvo pri AIS. če e-pošte nimate, nas pokličite na  
01 426 93 77.

Fotografije z lanskega (J)Amnestyja. Foto: arhiv AIS

Foto: arhiv AIS



DISKRIMINACIJA PRIPADNIKOV LGbTI 
ŽAL V šTEVILNIH DRŽAVAH šE VEDNO NAJDEMO SKRb VZbUJAJOČO STOPNJO ZATIRANJA IN 
DISKRIMINACIJE LEZbIJK, GEJEV, bISEKSUALCEV, TRANSVESTITOV IN INTERSEKSUALCEV 
(LGbTI), ZLASTI SE JIM KRšITA PRAVICI SVObODE IZRAŽANJA IN ZbOROVANJA. TO KRšENJE 
PRAVIC V NEKATERIH PRIMERIH SEGA TAKO DALEČ, DA POSAMEZNICE IN POSAMEZNIKE 
ZAKONSKO PREGANJAJO KOT „ZLOČINCE“. TOKRAT SPREGOVORIMO NA KRATKO O 
NEKATERIH DRŽAVAH V AFRIKI IN EVROPI.
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Kot kaže najnovejše obsežno poročilo Amnesty International 
s pomenljivim naslovom Ljubezen kot zločin, je v podsaharski 
Afriki homofobija dosegla nevarno raven. Posamezniki in 
skupine, velikokrat s podporo politikov in verskih voditeljev, 
napadajo homoseksualce in jih diskriminirajo. Kot kaznivo 
dejanje je homoseksualnost danes uzakonjena že v 38 afriških 
državah. Posameznike aretirajo celo na podlagi njihovega videza 
oz. ugibanja o njihovi spolni usmerjenosti. Nekateri preživijo 
za zapahi tudi do tri leta, brez sojenja oz. izrečene kazni. 
Mnogokrat je istospolna usmerjenost podlaga za izsiljevanje 
podkupnin s strani posameznikov, državnih uradnikov ali 
represivnih organov. 

Homoseksualnost nenehno preganjajo v Ugandi. Posamezniki 
ostanejo dobesedno brez strehe nad glavo, v bolnišnicah 
tudi najtežjemu bolniku odklonijo pomoč, če ugotovijo, da 
je istospolno usmerjen. Do diskriminacije prihaja v šolah; če 
ugotovijo homoseksualnost učenca, sledi takojšnja izključitev. 
Zabeleženi so tudi primeri posameznikov, ki so zaradi istospolne 
usmerjenosti izgubili službo. Nestrpnost proti skupnosti LGBTI 
podpihujejo še nekateri mediji. 

Tudi v Rusiji prihaja do represivnih ukrepov proti pripadnikom 
LGBTI. Nedavno so npr. sprejeli zakon, ki med drugim 
prepoveduje promoviranje „netradicionalnih spolnih odnosov“ 
med mladoletnimi. Zakon s svojo očitno ohlapno formulacijo 
omogoča, da se omejuje svoboda izražanja za osebe LGBTI. 
Junija letos je policija prekinila mirni shod aktivistov in 
podpornikov LGBTI na mestu v središču Sankt Peterburga, kjer 
za take shode ni potrebno dovoljenje oblasti. Po poročanjih naj 
bi 55 članov shoda pridržala, čeprav so bili povsem mirni, a niso 
hoteli oditi z mesta shoda. Mirnost bi težko pripisali večji skupini 
protiprotestnikov, ki so kričali žaljive slogane, metali kamne, 
jajca in pršila ter fizično napadali aktiviste LGBTI. Najmanj eden 
od njih je utrpel resne poškodbe – zlomljen nos in čeljust.

Tudi v Črni gori je med parado ponosa, ki je potekala v Budvi 
24. julija 2013, prišlo do napada okoli 200 protidemonstrantov, 
ki so vzklikali „Smrt gejem!“ in metali predmete v policiste, 
ki so ščitili udeležence parade. Aretiranih je bilo približno 22 
protidemonstrantov. 

Parada ponosa je za 28. september napovedana tudi v 
Beogradu, v mestu, ki se doslej žal prav tako ni moglo pohvaliti 
s posebno strpnostjo do istospolno usmerjenih. Upajmo, da bo 

tokrat parada uspešno in varno izpeljana. V slovenski Amnesty 
smo v zvezi s tem pisali slovenskemu veleposlaniku v Beogradu, 
Franciju Butu, in ga pozvali, naj naredi vse v njegovi moči, da k 
temu prispeva.

V Vilni, glavnem mestu Litve, so organizatorji parade ponosa, 
kljub negodovanju mestnih oblasti, po zmagi na sodišču, parado 
ponosa prvič izpeljali leta 2010. Letos so občinski uradniki 
ponovno nasprotovali paradi. Po vnovični odločbi litvanskega 
Vrhovnega sodišča se je parada odvila 27. julija. Amnesty je 
sodelovala na paradi s 30-imi aktivisti iz 12 evropskih držav. Na 
drugi paradi ponosa v Vilni so se udeleženci prvič sprehodili 
skozi središče mesta. Nasprotniki parade so udeležence 
obmetavali z raznimi predmeti, toda parada je bila izpeljana po 
programu in kljub manjšim napakam dobro varovana s strani 
policije.

Se želite intenzivneje boriti za pravice LGBTI oseb? Čim prej 
nam pišite na amnesty@amnesty.si, saj v AIS trenutno iščemo 
koordinatorja (m/ž) tega področja. S prostovoljnim delom boste 
lahko prispevali k pravicam LGBTI oseb, ki ne želijo nobenih 
posebnih ugodnosti, temveč enakopravnost in varnost, ki jih ima 
večina ljudi za samoumevne. 

(A. I., P. A. in M. N.) 

VEč: 

Africa: Making love a crime: Criminalization  
of same-sex conduct in Sub-Saharan Africa.  
AI indeks: AFR 01/001/2013

Russia: Ongoing attack on the rights of LGBTI people. 
Indeks: EUR 46/028/2013 

Policija varuje parado Baltic Pride v Vilni, julij 2013. 

Foto: © Amnesty International
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»VROČE« POLETJE V SIRIJI IN EGIPTU 
KAŽE, DA bO JESEN PRAV TAKA
IZ SIRIJE IN EGIPTA NE PRIHAJAJO SPODbUDNE NOVICE: MEDNARODNA SKUPNOST SE 
ZADNJE TEDNE UKVARJA Z VPRAšANJEM MOREbITNEGA VOJAšKEGA POSREDOVANJA ZOPER 
REŽIM V DAMASKU, V EGIPTU PA šTEVILO ŽRTEV MED PROTESTNIKI MERIJO V DESETINAH, 
CELO STOTINAH NA DAN. AMNESTY INTERNATIONAL JE DOKUMENTIRALA šTEVILNE PRIMERE 
KRšITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC V ObEH DRŽAVAH.

NASILJE V SIRIJI TERJALO VEČ KOT 100.000 
ŽRTEV IN MNOGE PREGNALO Z DOMOV 
Položaj v Siriji se še zdaleč ni umiril. Nasilje, ki je terjalo več 
kot 100.000 žrtev, številne pa prisililo zapustiti domove, se 
nadaljuje. Več kot 2 milijona beguncev je zbežalo v sosednje 
države, več kot 4,5 milijona jih je razseljenih po Siriji. Večina 
živi v obupnih pogojih, v natrpanih zasilnih taboriščih, ki 
ob turški meji nastajajo od jeseni 2012, ko je turška vlada 
beguncem zaprla meje. AI poziva mednarodno skupnost, da 
države prevzamejo skupno odgovornost in sprejmejo begunce. 
Sirske oblasti je večkrat pozvala k odpravi omejitve gibanja 
mednarodnih humanitarnih organizacij, da bodo lahko pomagale 
razseljenim osebam na nevarnih in težko dostopnih predelih. 

Generalna skupščina OZN je 15. maja sprejela Resolucijo za 
Sirijo, kar je AI ocenila kot pozitiven, a nezadosten korak za 
reševanje humanitarne krize. Mednarodna preiskovalna komisija 
OZN za Sirijo je junija ugotovila obstoj razumnih razlogov, da 
so bile že marca in aprila 2013 uporabljene omejene količine 
strupenih kemikalij. Inšpektorji OZN lokacije, kjer je prišlo do 
incidentov s kemičnim orožjem, še preiskujejo. AI si tudi sama 
prizadeva preveriti informacije o uporabi kemičnega orožja 
(do katerega je domnevno prišlo tudi avgusta), in meni, da je 
poročilo še dodatna spodbuda Varnostnemu svetu, da primer 
napoti na Mednarodno kazensko sodišče, k čemur poziva že od 
leta 2011. V Siriji bo vroča tudi jesen, saj so ideje o vojaškem 
posredovanju vse glasnejše. Pri tem AI zahteva, da vse strani 
spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice.

POSREDOVANJE VARNOSTNIH SIL V EGIPTU: 
»RECEPT ZA KATASTROFO« 
Tudi iz Egipta že dalj časa prihajajo poročila o burnem 
političnem dogajanju, nemirih in nasilju. Množice nasprotnikov 
predsednika Mohameda Morsija so se na egiptovske trge 
in ulice zgrnile ob prvi obletnici njegove izvolitve 30. junija; 
politično nasilje med njegovimi podporniki in nasprotniki od 
takrat le še narašča. 3. julija je egiptovska vojska razglasila 
konec Morsijevega mandata in zamrznila ustavo. AI je ob tem 
opozorila, da je v tem kritičnem času nujno, da se egiptovske 
varnostne sile držijo določb mednarodnega prava človekovih 
pravic. 

Dokazi, ki jih je zbrala, pa so pokazali nasprotno: varnostne 
sile naj bi zoper podpornike odstavljenega Morsija uporabile 
prekomerno silo, nezadostno zaščitile (mirne) protestnike in 
lokalne prebivalce, prav tako pa niso ustrezno posredovale v 
spopadih rivalskih skupin. Novemu hudemu valu nasilja smo bili v 
Egiptu priča tudi v avgustu. V sredini meseca so oblasti razglasile 
izredne razmere; samo 16. avgusta je bilo v Kairu ubitih 97 ljudi. 
AI je posredovanje varnostnih sil pri preprečevanju protestov 
ocenila kot »recept za katastrofo« ter ob razmerah v državi 
pozvala še, da mora biti prodaja orožja in vojaške opreme v Egipt 
ustavljena, saj se le-to uporablja za brutalne policijske akcije, 
nasilje pa mora biti nemudoma in nepristransko preiskano.

Poleg tega pa AI opozarja tudi na veliko razširjenost spolnega 
nasilja nad ženskami. Spolni napadi protestnic se dogajajo 
že vse od začetka vstaj januarja 2011, njihovo število pa se 
je še povečalo po razglasitvi ustave konec lanskega leta in ob 
drugi obletnici revolucije 25. januarja letos, zlasti pa v času 
protestov v poletnih mesecih. Napadi so sredstvo izključevanja 
žensk iz javnega življenja, po mnenju nekaterih aktivistk celo 
oblika sistemskega zatiranja žensk. Tovrstni zločini po besedah 
državnega tožilca v tem času niso »prioriteta«; kršitve človekovih 
pravic Egipčank tako ostajajo nekaznovane …

Tjaša Petročnik in Andreja Šuštar, prostovoljki in koordinatorki 
mreže za Bližnji vzhod in Severno Afriko pri AIS

AI STALIšČE O VOJAšKEM POSREDOVANJU V SIRIJI
V času, ko je šla septembrska Akcija v tisk, je v 
mednarodni skupnosti potekalo intenzivno dogovarjanje 
o morebitne, vojaškem posredovanja v Siriji. Amnesty 
International se na splošno ne izreka glede oboroženih 
posredovanj oz. glede njihove legalnosti ali moralnosti. 

Ko gre za oborožene spopade, se Amnesty International 
osredotoča na to, da vse, v spopade vpletene, strani 
spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in človekove 
pravice. Obžalujemo pa, da mednarodna skupnost ni 
sledila našim dosedanjim pozivom, da z drugimi ukrepi 
zaščiti civiliste in prepreči nadaljnja kazniva dejanja, 
vključno z zločini zoper človečnost. Tako bi namreč lahko 
preprečili veliko človeških žrtev ter več kot 2 milijona 
sirskih beguncev v preteklih dveh letih in pol.

Več na: www.amnesty.org/en/region/syria.



18 PISMA REšUJEJO ŽIVLJENJA  I  AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE - AKCIJA 3/2013

Zakaj maraton pisanja apelov? Amnesty vsakodnevno objavlja informacije 
o ljudeh, ki so ogroženi in za katere se podporniki organizacije zavzamejo s 
podpisom peticije ali apelom. Gre torej za ustaljen način našega dela in pozivi 
v obliki peticij in apelov so doslej rešili že številna življenja ter pomagali obrniti 
ogromno usod na bolje. Ravno zaradi tega uspeha in ker je pomembno, da 
ne odnehamo z našimi prizadevanji, vsako leto okoli 10. decembra, dneva 
človekovih pravic, organiziramo maraton pisanja apelov. Ta dogodek ima 
res maratonske dimenzije: apele pišemo istočasno za več različnih ljudi 
po vsem svetu. Tudi lokalno, za slovensko Amnesty, je to iz leta v leto večji 
dogodek: na lanskem smo iz Slovenije poslali 10.200 pisem. Poleg tega, 
da z maratonom neposredno pomagamo ogroženim ljudem, pa je njegov 
namen tudi pokazati, da je pisanje apelov preprosto in učinkovito. Vaša pisma 
namreč lahko resnično pomagajo!

Za koga bomo letos pisali? Obrazi krivic so številni. V Bahrajnu ni preprosto 
biti kritik vlade: 13 političnih aktivistov je zaradi izražanja svojih mnenj 
pristalo za zapahi. Tunizijec Jabeur Mejri je na FB profil zapisal komentar 
in objavil sliko Mohameda – in sedaj je zaprt za 7 let in pol. Potem ko so jo 
ugrabili in teden dni mučili ter posiljevali, je gospodinja iz Mehike, Miriam 
López, podpisala “priznanje”, da je vpletena v trgovino z drogami. Mučitelji 
ostajajo na prostosti. 550 ljudi iz vasi Nabi Saleh na Zasedenih palestinskih 
ozemljih od leta 2009 mirno protestira proti izraelski nezakoniti naselbini, ki je 
zasedla večino njihove zemlje. Na to se izraelska vojska odziva s prekomerno 
silo: doslej so že ubili dva človeka in jih ranili na stotine. 

Etiopijcu Eskinderju Negi so oblasti za njegovo kritiko vlade in pozive k 
svobodi izražanja naložile 18 let zapora. Aktivista za pravice LGBTI oseb iz 
Belorusije, Iharja Tsikchanyuka, je policija pretepla in mu grozila, za kar do 
sedaj še nihče ni odgovarjal. Septembra letos je minilo leto dni, odkar je v 
zaporu Yorm Bopha iz Kambodže. Ker se je z mirnimi aktivnostmi borila za 
pravice za ustrezno nastanitev in svobodo izražanja, so jo po krivem obtožili 
načrtovanja napada in zaprli … Med večernim sprehodom mimo parka 
Gezi so Turka Hakana Yamana policisti brez razloga pretepli in potem vrgli v 
ogenj. Utrpel je počeno lobanjo, številne druge zlome, izgubil je oko in dobil 
opekline. Odgovarjal ni še nihče.  Pripravili pa bomo tudi en slovenski primer 
s področja diskriminacije.

MARATON PISANJA APELOV 2013

SODELUJTE!
KOT ŽE NEKAJ LET bOMO TUDI LETOS DECEMbRA V AMNESTY INTERNATIONAL – GLObALNO 
IN TUDI PRI NAS – PRIPRAVILI MARATON PISANJA APELOV. VAbIMO VAS, DA SE NAM 
PRIDRUŽITE: SAMI NAPIšITE APEL ZA OGROŽENE LJUDI, PODPIšITE APEL NA SPLETU ALI 
PA K TEMU POVAbITE šE DRUGE. DELATE Z MLADIMI? ORGANIZIRAJTE SVOJ MARATON NA 
šOLI ALI V MLADINSKEM CENTRU.

Kako sodelovati na maratonu 
pisanja apelov? če imate zelo 
malo časa, nam pošljite svoj 
e-naslov, kamor vam bomo 
posredovali povezave na apele 
na spletu, kjer jih boste lahko 
podpisali. če boste takšno vabilo 
poslali z e-pošto naprej svojim 
prijateljem ali povezavo objavili 
na svojem FB ali Twitter profilu, 
boste porabili 2-3 minute več, 
a to bo resnično dobra časovna 
investicija, saj boste naredili 
nekaj dobrega za sočloveka. 
Imate raje neposredni stik? 
Izpolnite spodnjo prijavnico in 
poslali vam bomo materiale, 
potem pa lahko k akciji 
povabite kar svojo družino (npr. 
ob nedeljskem kosilu) ali pa 
prijatelje (npr. ob tisti kavi, 
kjer si tako in tako nameravate 
povedati vse nujno …).

                                                                                                    želim prejeti gradiva za Maraton pisanja apelov.  

Pošljite mi jih na

Za dodatne informacije sem na voljo na                               ali  

ime in priimek

e-naslov

naslov

telefon

Za več informacij nam pišite na amnesty@amnesty.si;  
če nimate e-pošte, nas lahko pokličete na 01 426 93 77.

Izpolnjen obrazec nam pošljite na Amnesty International Slovenije, 
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana. 
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KAKO MARATON PIšEJO NA šOLAH
POMEMbEN PRISPEVEK K MARATONU PISANJA APELOV PRISPEVAJO OSNOVNE IN SREDNJE 
šOLE, šTEVILO SODELUJOČIH šOL IN šOLARJEV JE VSAKO LETO VEČJE - LANI SO V 45 
šOLAH NAPISALI VEČ KOT 4000 APELOV. PISANJE MARATONA JE MARSIKJE VEČDNEVNI 
DOGODEK ZA CELO šOLO, PISMA MLADIH PA SO ZELO ZGOVORNA, SAJ SO PRI POZIVANJU K 
SPOšTOVANJU ČLOVEKOVIH PRAVIC S POMOČJO UČITELJIC IN UČITELJEV NADVSE IZVIRNI 
IN USTVARJALNI. 

Šole po Sloveniji vsako leto povabimo k sodelovanju v Maratonu pisanja apelov, pri 
čemer jim pomagamo z različnimi učnimi gradivi (kot so predlogi za izvedbo delavnice, 
filmčki, plakati, interaktivne predstavitve ...), vedno znova pa nas presenetijo z 
izvirnostjo. O dogodkih na šolah obveščajo tudi druge – članki o uspehih Maratona so 
bili objavljeni v šolskih in lokalnih časopisih, učenke in učenci OŠ Franceta Prešerna 
iz Maribora pa so bili tudi gosti oddaje na RTV Slovenija. Na tej strani smo zbrali nekaj 
lanskih idej – upamo, da bodo vsem navdih, da bo letošnji Maraton še uspešnejši!

Na OŠ Gornja Radgona so v okviru fotokrožka najprej pripravili fotopeticijo, 
fotografije pa so zmontirali v filmček, ki so ga objavili na YouTube in delili  
na socialnih omrežjih. Filmček si lahko ogledate tudi na naši strani  
dostojanstvo.amnesty.si.

Učenci OŠ Frana 
Kranjca iz Celja so 
svoje zahteve oz. 
nestrinjanje izrazili 
s slikami. Risali 
so proti prisilnim 
izselitvam, 
zahtevali pravice 
za prebivalce 
vasi Bodo, ki je 
onesnažena zaradi 
naftnih razlitij, 
ter pozivali, da se 
Romom v Sloveniji 
zagotovi dostop 
do vode. Foto: OŠ 
Frana Kranjca

Človekove pravice 
imajo na Gimnaziji 
Piran posebno 
mesto – na šoli 
namreč deluje 
Amnesty šolska 
skupina, pridružijo 
se večini naših 
akcij, gradiva o 
človekovih pravicah 
imajo svojo 
vitrino, dijaki pa 
vedno sodelujejo 
tudi v Maratonu. 
Lani je dijakinja 
obiskala tudi svojo 
nekdanjo osnovno 
šolo in apele 
pisala s sedmo- in 
osmošolci. Foto: 
Gimnazija Piran

Na Osnovni šoli Mežica so apele pisali učenci tretje triade pri urah slovenščine, državljanske in 
domovinske vzgoje, etike, zgodovine, angleščine in nemščine, v računalniški učilnici pa so pripravili 
tudi spletno podpisovanje peticij. Pripravili so tudi slovesnost, s katero so obeležili Mednarodni 
dan človekovih pravic. Osmošolci so brali poenostavljeno Splošno deklaracijo človekovih pravic, 
nastopili so tudi pevski zbor in glasbenika. Prizorišče so okrasili z Amnesty plakati. Foto: OŠ Mežica



Kot davkoplačevalec lahko izberete Amnesty International Slovenije in ji namenite 0,5 odstotka svoje dohodnine. Ta donacija je za vas brezplačna. Če ne 
izberete organizacije, morate državi vseeno plačati 0,5 odstotka dohodnine in na njegovo porabo ne morete vplivati. Z donacijo pa se lahko VI ODLOČITE, 
KATERI ORGANIZACIJI GA BOSTE NAMENILI. 

Prosimo, da izpolnite obrazec zase in k temu povabite še svojega sorodnika in prijatelja. Izpolnjena obrazca pošljite na Amnesty International Slovenije, 
Beethovnova 7, 1000 Ljubljana, mi pa ju bomo posredovali davčni upravi. Več informacij na www.amnesty.si/dohodnina. Hvala za vaše zaupanje.
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šE NISTE NAš PODPORNIK ALI ČLAN, PA bI ŽELELI TO POSTATI? ALI PA 
MORDA POZNATE KOGA, KI bI ŽELEL ODPRETI TRAJNIK V DObRO AIS? 
Prosimo, sporočite nam to na 01 426 93 77 ali na amnesty@amnesty.si in z veseljem vam bomo poslali obrazec za odprtje trajnika. 
Za odprtje trajnika vam sploh ni treba hoditi na banko, vse lahko uredimo mi. Hvala za zaupanje!

Z VAšO DOHODNINO PODPRITE AIS V bOJU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE! 

OD VRAT DO VRAT DO NOVIH  
ČLANOV IN PODPORNIKOV AIS

V Amnesty Intenational Slovenije smo se odločili uvesti nov 
način zbiranja sredstev, da bi pridobili dodatna finančna 
sredstva, ki nam bodo omogočala nadaljnjo opravljanje našega 
poslanstva. Po temeljitem razmisleku in na podlagi uspešnih 
izkušenj nekaterih evropskih sekcij AI smo se odločili, da tudi 
v Sloveniji začnemo s projektom Od vrat do vrat. Pričakujemo, 
da bomo tako uspešno pridobili sredstva za nadaljnjo krepitev 
učenja človekovih pravic in izvajanja kampanj za doseganje 
izboljšav na področju človekovih pravic. 

KAJ JE PROJEKT OD VRAT DO VRAT?
V sklopu projekta, ki ga bomo pilotsko izvajali letošnjo jesen 
v Ljubljani, bomo pridobivali nove člane in podpornike AIS. 
Prodorna skupina zastopnic in zastopnikov pod vodstvom 
Mihe Ahačiča bo, kot pove že ime projekta, hodila od vrat do 
vrat ter stanovalce prijazno povabila, naj postanejo bodisi naši 
člani bodisi podporniki društva, torej tisti, ki vsak mesec AIS 
donirajo znesek po lastni izbiri. Podoben projekt že več kot 10 
let uspešno izvajamo na ulicah nekaterih slovenskih mest, kjer 
smo mogoče pridobili tudi vašo podporo in zaupanje.

AMPAK ZAKAJ bOSTE SEDAJ HODILI OD 
HIšE DO HIšE, A NIMATE NObENIH DRUGIH 
PRIHODKOV?
Amnesty International Slovenije je nevladna in neprofitna 
organizacija. Za svoje delovanje proti kršitvam človekovih 
pravic ne sprejemamo denarja od države, razen za posamezne 
projekte učenja človekovih pravic. Tudi tako zagotavljamo 
neodvisnost in nepristranskost našega delovanja. Naše 
kampanje, akcije in raziskave skoraj v celoti omogočajo ravno 
vaše članarine in donacije. Za to smo vam iskreno hvaležni! 
Ampak obenem takšno načelo financiranja pomeni, da se 
moramo še posebej potruditi, da zberemo denar – tudi tako, da 
naše cenjene podpornice in podpornike aktivno poiščemo.


