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EMBERI JOGI CÉLOK
E.1. ROMÁK ELLENI DISZKRIMINÁCIÓ
CÉLOK
1. Nyomást gyakorolni a magyar hatóságokra, hogy fejlesszék a jogalkalmazást, azzal, hogy létrejön egy, a gyűlölet-bűncselekmények
eredményes nyomozását elősegítő nyomozati protokoll és speciális képzéseket szerveznek a rendőröknek a gyűlölet-bűncselekményekkel
kapcsolatban
2. Nyomást gyakorolni a hatóságokra, hogy fejlesszék a jogalkalmazást azzal, hogy kiterjedt nyilvántartást vezetnek a gyűlöletbűncselekményekről és fejlesztik a monitoring rendszert
3. Monitorozni és reagálni az etnikai alapú gyűlölet-bűncselekményekre Magyarországon és Európában

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 A Magyar Hírlapban megjelent kirekesztő, megbélyegző és hazug Bayer-írásra elsőként egy online közleménnyel reagáltunk. Ezt
követően 23 másik civil szervezettel összefogva közleményt írtunk a Magyar Hírlapban hirdető cégek vezetőinek, hogy gondolják
át hirdetési döntéseiket, és akár fontolják meg, hogy nem hirdetnek a lapban addig, amíg az bocsánatot nem kér az uszító
cikkért. A címzettek között olyan cégek is voltak, mint az Erste, Ikea, Magyar Telekom, és a CIB Bank. Akciónk hatására a
civilek által megkeresett tizenöt cégből öten is azt válaszolták, a jövőben nem kívánnak hirdetni a Magyar Hírlapban. Az állami
cégeknek viszont egyike sem reagált megnyugtatóan.
 Megalakítottuk a „Gyűlölet-bűncselekmény Elleni Munkacsoportot”, amelynek tagja az AIM mellett a Háttér Társaság a
Melegekért, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda és a Társaság a Szabadságjogokért,
valamint két független szakértő, Papp András és Dinók Henriett. Sikeresen lobbiztunk az új Büntető Törvénykönyvvel
kapcsolatban, így az, akit a szexuális irányultsága, nemi identitása vagy fogyatékossága miatt ér támadás, most már nagyobb
büntetőjogi védelemben részesül.
 Lobbi levelet írtunk a Belügyminisztériumnak a gyűlölet-bűncselekmények kinyomozását segítő megfelelő szervezeti megoldás
kialakítása érdekében. Válaszukban felhívták a figyelmünket arra, hogy a kormány már számos ezirányú lépést tett (szakmai
fórum, szakvonal létesítése). Találkoztunk a BRFK Bűnügyi helyettes igazgatójával és a gyűlölet-bűncselekmény szakvonal
munkatársaival, akik nyitottak a további együttműködésre, és arra, hogy a civilek képzést tartsanak a gyűlöletbűncselekményekről.
 A Roma világnapon sajtótájékoztatót tartottunk az EU magyarországi képviselete előtt.
 Mellőzöttek című kiállítást és beszélgetést tartottunk a fotográfussal, Turay Balázzsal.
 A kormány által alapított Emberi Jogi Kerekasztal Roma Tematikus Munkacsoport munkájának aktív résztvevői voltunk.
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E.2. LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS, TRANSZNEMŰ ÉS INTERSZEX EMBEREK JOGAI (LMBTI)
CÉLOK
1. Támogatni és elősegíteni az LMBTI emberek véleménynyilvánítási és gyülekezési jogának érvényesülését Európa szerte
2. Szembeszállni a homo-és transzfób gyűlölet-bűncselekményekkel Magyarországon és más európai országokban, ahol az AI kampányol a
témában
3. Megakadályozni, hatályon kívül helyeztetni vagy felülvizsgáltatni a diszkriminatív törvénykezést és gyakorlatot Magyarországon és más
országokban
4. Támogatni a transz- és interszexuális emberek diszkrimináció-mentes élethez való jogát, a megalázó bánásmód tilalmát és az elérhető
legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz és a magánélethez való jogát
5. Támogatni és segíteni a hazai LMBTI közösségnek a megerősödésben

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 Részt vettünk az LMBT Történeti Hónap eseményén.
 Orosz törvényjavaslattal kapcsolatban sajtóközlemény magyarországi kiküldése, promotálása
 Felszólaltunk a litván hatóságoknál a Balti Pride felvonulás akadálytalan megrendezésével kapcsolatosan.
 Az Alaptörvény 4. módosításával kapcsolatosan sajtómunkát végeztünk főtitkárunk, Salil Shetty Orbán Viktorhoz írt levelét
követően, majd a köztársasági elnöknek írtunk levelet, illetve tiltakozó tüntetésen vettünk részt.
 A Homofóbia elleni világnapon utcai akciót szerveztünk és sajtóközleményt adtunk ki.
 Figyelemmel követtük és lobbi munkát végeztünk a Tavares jelentés kapcsán.
 Részt vettünk a Budapest Pride felvonuláson, a menetkísérőknek biztonsági felkészítőt tartottunk, a nagykövetségeken pedig
lobbiztunk.
 Megrendeztük a Szeretni emberi jog fotókiállításunkat Holland Kati fotóművész munkái alapján.
 Tüntetést szerveztünk az Orosz Föderáció Nagykövetsége előtt a homofób törvénykezés kapcsán
 Elindult a Make up! Wake up! kampány, melynek részeként bulit rendeztünk Putyin elnök születésnapja alkalmából, ahol
születésnapi videóüzetet lehetett küldeni a homofób törvényt aláíró Putyinnak, valamint Futás a szabadságért akciónkkal
tiltakoztunk az ellen, hogy a Sochi Téli Olimpia lángja elkendőzze az orosz jogsértéseket.
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E.3. HALÁLBÜNTETÉS ELLENI KAMPÁNY
CÉLOK
1. Nemzetközi nyomás a halálbüntetés eltörlésért – kiemelt figyelemmel a Nemzetközi Mozgalom által prioritásként kezelt országokban
2. Hozzájárulni a reaktív munkához és a krízis-reakciókhoz a nemzetközileg felkarolt esetekben

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 Bemutattuk a Halálbüntetés jelentésünket.
 Maryland (USA) eltörölte a halálbüntetést, valamint Barbados, Trinidad és Tobago bejelentette, hogy eltörlik a kötelező
halálbüntetést.
 A halálbüntetéssel kapcsolatos aggályainkat foglaltuk össze egy Infografikában.
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E.4. GLOBÁLIS PRIORITÁSOK
CÉLOK
1. Segíteni az AI globális munkáját a szerbiai erőszakos kilakoltatások ügyében (figyelmemmel kísérve Romániát, Szerbiát és
Olaszországot)
2. Támogatni az AI közel-keleti munkáját, különösen a krízis-reakciókban
3. Támogatni az AI munkáját a Fegyverkereskedelmi Szerződéssel kapcsolatban
4. Támogatni az AI munkáját a Milleniumi Fejlesztési Célokkal kapcsolatban

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 Az AI nemzetközi kampánya a fegyverkereskedelem szabályozására hosszú évtizedekre nyúlik vissza, a kampány a csúcsát a
március 18-28. közötti ENSZ Fegyverkereskedelmi Szerződés-konferencia ideje alatt érte el. A történelmi pillanatra áprilisban
került sor, amikor elfogadták a Fegyverkereskedelmi Szerződés, melyet Magyarország is aláírt. Milleniumi Fejlesztési Célok:
fókusz a szexuális és reprodukciós jogokon. Részt vettünk a nemzetközi tervek konzultációján – ezek alapján adaptáltuk a
Sexual Reproductive Rights kampány elemeit.
 Valentin napon részt vettünk a Women Respect eseményen.
 A Pussy Riot tagjainak bebörtönzése kapcsán média kampányt indítottunk.
 Jelentést és videóanyagot adtunk ki, valamint sürgős akciót indítottunk a Roma világnap alkalmából az erőszakos
kilakoltatások ellen.
 Sürgős akciót szerveztünk Guantánamó fennállásának 11. évfordulója, valamint Obama elnök újbóli beiktatásának alkalmából.
 Jelen voltunk a Civilek Éjszakáján, amelyen szír kisfilmeket vetítettünk.
 Levélíró Maratont szerveztünk az Emberi Jogok Világnapján, amelynek során mintegy 1300 aláírás gyűlt össze Magyarországon.
Világszerte több, mint 2 millió, valamint az akció eredményeképp 2 lelkiismereti fogoly azóta ki is szabadult.
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E.5. MÉDIA
CÉLOK
1. A kampányüzenetek hatékony kommunikálása
2. Az AI magyarországi láthatóságának növelése így hozzájárulás a növekedéshez
3. Helyi és nemzetközi ügyek összekapcsolása
4. Speciális fókusz a közel-keleti eseményeken
5. Médiakommunikációs készségek és kompetenciák fejlesztése

Tematika

Nemzetközi 48%
Magyar 52%

259
312

Megjelenéseink típusa
0% 0% 2% 0% 1%
Online 96%
Napilap 0%
hetilap 0%
Rádió 2%
Tv 0%
Videó 1%
96%

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 2013-tól sikerült egy újabb pozícióval növelni az AIM irodai csapatát. A média és kommunikációs munkatársunknak
köszönhetően egy sokkal szervezettebb és stratégiaibb kommunikációra nyílt lehetőségünk a sajtó munkatársnak köszönhetőn,
megnöveltük média jelenlétünket és helyenként saját publicisztikákkal tudtuk erősíteni kampányainkat.
 A tavalyi 40%-ról 52%-ra sikerült növelnünk a helyi ügyeinkről való sajtómegjelenéseket. Megjelenéseink 96 százaléka online
formában történt.
 Az irodán belül munkatársaink készségeit fejlesztettük média- és személyre szabott tréningek segítségével.
 Év végére az irodai átszervezésnek köszönhetően már teljes állásúvá vált a pozíció, így el tudtuk kezdeni a teljes körű részvételt
a nemzetközi mozgalom médiamunkájában.
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E.6. EMBERI JOGI KÉPZÉS
CÉLOK
1. A demokratikus értékek és az emberi jogi kultúra kiépítése és népszerűsítése az Emberi Jogi Barát Iskola projekten keresztül
2. A demokratikus értékek és az emberi jogi kultúra kiépítése és népszerűsítése
3. Emberi jogi képzés kapacitásfejlesztés
4. Emberi jogi nyári tábor

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
1. Emberi Jogi Barát Iskola
 Az Emberi Jogi Barát Iskola projektünk Sajókazán, a dr. Ámbédkár iskolában a harmadik, egyben utolsó évébe lépett, itt
havonta tartottunk emberi jogi képzéseket a diákoknak.
 Az emberi jogi barát iskola program egyik pillérének, az alternatív konfliktus-kezelési módszereknek a meghonosítása
történt a dr. Ámbédkar iskolában, Sáta községben. A közös munka során fontos lépés volt a mediációs tréningek
bevezetése.
 Jelen-lét: Emberi jogi oktatás a borsodi dr. Ámbédkár iskolában – Turay Balázs portérsorozatát áprilisban mutattuk be. 11
interjút készítettünk a portrékon szereplő tanárokról, diákokról, melyek a kiállításon szereplő képek szöveges illusztrációi
voltak.
 Tanárképzést tartottunk a dr. Ámbédkar iskola pedagógusainak.
2. Emberi Jogi oktatás az ózdi kistérségben (Norvég Civil Alap támogatásával)
 Sikeres pályázat következtében Borsodnádasdon kezdtük meg egyéves emberi jogi oktatási projektünket.
 Kétheti rendszerességgel két Ámbedkáros tanár segítségével tartottunk emberi jogi képzéseket az általános iskolásoknak
(osztályonként összesen 4 darabot).
 Tanárképzést tartottunk a borsodnádasdi iskola pedagógusainak.
 Félévzáró Amnesty-s délutánt szerveztünk Borsodnádasdon.
3. Emberi jogi képzések
 Képzéseket tartottunk 7 településen: Sáta, Budaörs, Ózd, Sajókaza, Budapest, Alsózsolca, Borsodnádasd.
 Gyűlölet-bűncselekmény témában Budapesten, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban közel 60 diáknak tartottunk
képzést.
 Gender-oktatást tartottunk a sátai és az ózdi iskolákban, melyről videót készítettünk.
4. Összpont – emberi jogi középiskolai tanulmány verseny
 Az Összpont elnevezésű középiskolai versenyünket útjára indítottunk, melynek megnyitóját októberben tartottuk az Uránia
Moziban.
 Filmvetítést tartottunk mintegy 60 diáknak a Katona József Színházban.
5. Emberi jogi képzés kapacitásfejlesztés
 Irodai átszervezés következtében az emberi jogi képzési koordinátor pozíció teljes állásúra nőtt
 Képzőink számára képzéseket tartottunk, mintegy 13 résztvevővel februárban, ősszel pedig csoportépítő pikniket
szerveztünk. Heti rendszerességűvé váltak a képzői csoporttalálkozók.
 Pedagógusok és pedagógiai vezetők számára is tartottunk képzést Balatonszárszón, egy evangélikus oktatási
konferencián,
 Összesen mintegy 25 önkéntes képzővel dolgoztunk 2013-ban, és kiépítettük a képzői hálózatunkat is, mely év végén közel
110 tagot számlált.
 Évzáró képzést szerveztünk gyűlölet-bűncselekmény témában Budapesten, az Ady Endre Gimnáziumban.
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SZERVEZETI CÉLOK
SZ.1. AKTIVIZMUS
CÉLOK
1. Az aktivizmus minőségének növelése
2. Az aktivitások minőségének növelése
3. Aktivisták és kapcsolatok toborzása

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK
 Mint minden évben idén is népszerűsítettük fesztiválokon az Amnesty-t, valamint aktivistákat és támogatókat toboroztuk
(EFOTT – emberi jogi ügynökök, Bánkitó Fesztivál – családdá nyilvánítási ceremónia), aláírásokat gyűjtöttünk az aktuális
petícióinkhoz, és igyekeztünk a fiatalok és idősek figyelmét felkelteni programjainkkal.
 Megalakult az Amnesty aktivizmus Facebook csoportunk, valamint a blogger csapatunk is, egyelőre 5 aktivista részvételével,
akik 2013-ban 17 blogcikket írtak.
 Összesen 14 akciót szerveztünk, többek között a Civilek Éjszakáját, orosz homofób tüntetést, Futás a szabadságért elnevezésű
eseményünket.
 Megalakult a szegedi aktivista csoportunk: az első találkozó megtörtént, azóta pedig Szegeden is csatlakoztak néhány
budapesti akciónkhoz, és létrehozták Facebook csoportjukat.
 Rendszeres aktivista találkozókat szerveztünk, amelyeken önkénteseink és aktivistáink ötleteltek az aktuális kampányokról, a
várható eseményekről, és elmondták javaslataikat, meglátásaikat egy-egy akcióval kapcsolatosan. Aktivista találkozóinkat
abból a célból hoztuk létre, hogy minél több emberhez eljusson az emberi jogi mozgalom szellemisége annak érdekében, hogy
akcióink még sikeresebbek legyenek és elérhessük a kívánt emberi jogi hatást.
 A 2013. évi Emberi jogi világnapon levélíró akcióval, koncertekkel, filmvetítéssel és a már-már hagyománnyá váló slam poetryvel ünnepeltük az emberi jogokat. Több mint 1300 aláírást gyűjtöttünk, illetve Amnesty boltunk termékeit is óriási érdeklődéssel
fogadták a jelenlévők. Az eseményt a Te anyagi hozzájárulásod nélkül nem tudtunk volna megvalósítani! Sikereink ezért a Te
sikereid is!
 Nagy lendülettel toboroztunk, amelynek 7900 Facebook követőt és 208 új aktivistát köszönhetünk!
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SZ.2. IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS
CÉLOK
1. Szabályzatok, rendszerek és folyamatok kiépítése és fejlesztése
2. Pénzügyek megerősítése
3. Hatékony irányítás
4. Belső demokrácia megerősítése, átláthatóság növelése
5. GAP (Gender Action Plan): egyenlőség és diverzitás növelése
6. Section recognition
EREDMÉNYEK
 Rendszeres pénzügyi ellenőrzéseket tartottunk, melyeket követően tagjaink és támogatóink beszámolót kaptak az Egyesület
pénzügyeiről.
 A Közgyűlés Előkészítő Bizottság megszervezte az éves közgyűlést, melyre április 20-án került sor.
 Elfogadtuk az Amnesty International Magyarország új alapszabályát, melyet negyedéves előkészítési folyamat előzött meg egy
erre kiépített bizottság (Alapszabály Előkészítő Bizottság) keretein belül.
 Szakmai nézeteltérések miatt 5 munkatárs búcsúzott az Egyesülettől, akik helyére júniusban aktivizmus koordinátor,
augusztusban kampánykoordinátor és emberi jogi képzési koordinátor, szeptemberben pedig média és kommunikációs
munkatárs érkezett. Decemberben ez utóbbi pozícióban személyi változás történt, így az évet már a jelenlegi, hatfős irodával
zártuk. A munkaerő-változás következtében az Elnökség szervezetfejlesztési iránymutatást állított össze, így a májusban
elkészült, 6 hónapra szóló Intézkedési Terv értelmében megkezdtük az Egyesület célorientált fejlesztését.
 Szabályzatokat alkottunk és fogadtunk el az iroda hatékonyságának növelésének és a keretek kiépítésének céljából.
 Az Elnökség elkezdte a felkészülést az új tisztségviselők keresésére.

SZ.3. SZERVEZETFEJLESZTÉS
CÉLOK
1. Befektetés alkalmazottakba, vezetőkbe és rendszerekbe
2. Kompetens és munkavállaló-barát iroda kiépítése
a) Irodai infrastruktúra kiépítése
b) Fejleszteni és kidolgozni az iroda informatikai rendszerét
c) Rendszerek és szabályzatok fejlesztése és bevezetése
d) Szervezeti kontinuitás és ismeretek szerzése
3. Az Amnesty International láthatóságának növelése
a) Vizuális identitás kifejlesztése
b) Láthatóság növelése
EREDMÉNYEK
 A hatékony működésünk érdekében elkészítettünk több irányadó dokumentumot és beszámolási felületet. Kapacitásfejlesztési
tervet készítettünk, és az alkalmazottaink számára folyamatos képzéseket biztosítottunk itthon és a nemzetközi mozgalmon
belül: médiatréning, összirodai integrált kampányolás tréning; pályázat-menedzsment online tréning az irodavezetőnk
számára; humán menedzsment tréning igazgatónk számára, külsős tréner segítségével offsite csapatépítés.
 Szakmai önkéntes programunkban összesen 15 felsőoktatási hallgató vett részt.
 Informatikai szolgáltatót váltottunk és szerződtünk a Perfect-IT informatikai szolgáltató céggel, akik 2013 nyarától végzik a
rendszergazdai teendőket, fejlesztéseket és kiépítéseket irodánkban.
 Közhasznúsági kérelmünket benyújtottuk a bíróság számára.
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SZ.4. FUNDRAISING
CÉLOK
1. Fundraising kapacitás fejlesztése
2. Fundraising kultúra kiépítése, tervek kidolgozása
3. Adatbázis fejlesztése
4. Támogatók toborzása: tagok és támogatók toborzása havi tagsági díj és adomány beállításával
5. Megtartási program: több új tagot és támogatók bevonzani, mint ahányan lemondják tagságukat
6. Reaktiválás program: passzív tagok reaktiválása
7. Upgrade/Conversion program
8. Hatékony 1% kampány
9. Fundraising portfólió sokszínűsítése

EREDMÉNYEK
 Részt vettünk a helyi fundraising tréningeken és eseményeken, ezen kívül nemzetközi továbbképzéseken is fejlesztettük
ismereteinket az adománygyűjtés területén. Emellett folyamatos tervezéseket végeztünk a fundraising tevékenységeink
kapcsán, illetve negyedéves rendszerességgel terveztük és értékeltük azokat.
 Webshopunk beindításához szükséges információs workshopon vettünk részt, majd önkéntes felajánlást kaptunk a Lángoló
Gitároktól webshop üzemeltetésre vonatkozóan. Ennek eredményeképp 2013-ban megkezdtük a webshop előkészületeit, 2014ben pedig már egy működő webshoppal várjuk az emberi jogok támogatóit.
 CiviCRM adatbázisunk működésének első évében nagyon hasznosnak bizonyult. Segítségével sokkal személyre-szabottabb
kommunikációt tudtunk folytatni tagjainkkal így jobban tudtunk mozgósítani.
 Óriási előrelépésként könyvelhetjük el, hogy létrehoztuk az Emberi jogi barát helyeket, azaz a Fénypontokat, ahol tagjaink és
támogatóink a számukra elkészített névre szóló tagsági kártyákkal kedvezményes vásárlásra kapnak lehetőséget. 2013-ban 5
együttműködő partnerrel kötöttünk szerződést, ám hálózatunk folyamatosan bővül.
 Elektronikus hírleveken keresztül rendszeresen tájékoztattuk tagjainkat és támogatóinkat az Egyesület eseményeiről, híreiről,
sikereiről. Tagjaink és támogatóink számára átalakítottuk a szervezeti hírlevelet, melyet követően pozitív visszajelzéseket
kaptunk.
 Elkészültünk a telemarketing adatbázisunkkal, majd hosszas tervezést és felkészülést, valamint megbízott telemarketinges
munkatársunk kiválasztását követően mintegy 1600 fő (korábbi támogatók, érdeklődők) felhívását hajtottuk végre. Az első 100
hívást követően értékeltük, ennek fényében pedig folytattuk a telemarketing munkát.
 Az 1% kampányvideónk forgatása részletes tervezést követően sikeresen lezajlott, melynek eredményeképp három videóból álló
sorozatot állítottunk össze. A videókat Facebook oldalunkon, a honlapon, a blogon, valamint tagjaink, támogatóink, aktivistáink
és egyéb kapcsolataink számára hírlevélben is elérhetővé tettük. Matricákat gyártottunk, majd gerillaakcióval promotáltuk az
1% kampányt. Az 1% kampányunkból származó bevétel 2013-ban összesen 786.439 forint volt.
 Az emberi jogi oktatás az ózdi kistérségben elnevezésű pályázatunkkal mintegy 3.000.000 Ft-ot nyertünk a Norvég Civil Alap
pályázati kiírásán. Továbbá beadtuk pályázatunkat a Lakatlan – Töltsd újra projektre, ahol új közösségi irodahelyiséget
céloztunk szerezni, amelynek bemutatkozó fordulójára 2014-ben került sor.
 Emberi jogi világnapunkon kiemelkedően nagy sikerről számolhatunk be, hiszen az adományokból és termékeink
megvásárlásából befolyt összeg több mint 41.000 Ft-ot jelentett az Egyesület számára. A 2013-ban toborzott új tagjaink és
támogatóink számára átadtuk a névre szóló tagsági kártyákat.

Nélküled mindez nem valósulhatott volna meg!
Köszönjük, hogy az Amnesty International Magyarország részese vagy!
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