AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Az Amnesty International Magyarország arra törekszik – a 2013. április 20-i Közgyűlésén elfogadott
Alapszabályának értelmében, – hogy a világban minden egyes ember egyenlően élhessen az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatában és más emberi jogi egyezményekben foglalt jogokkal. Az AI Magyarország célja,
hogy kutatásaival, tevékenységével megakadályozza, illetve megelőzze ezen jogok megsértését.
Tevékenységével kormányokat, kormányzati és nem kormányzati szerveket, kormányközi szervezeteket, politikai
és civil mozgalmakat, fegyveres politikai csoportokat és egyéb, nem állami intézményeket szólít meg. A tagok,
támogatók, aktivisták, önkéntesek, az AI Magyarország vezetői és alkalmazottjai mozgósítják a közvéleményt,
nyomást gyakorolnak a kormányokra és más érintett szereplőkre a jogsértések megszüntetése érdekében. Az AI
Magyarország széles körben folytat az emberi jogok területén felvilágosító, ismeretterjesztő, valamint oktatási
tevékenységet. Az AI Magyarország közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, kormányoktól és pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, támogatást nem fogad el tőlük. Kormányoktól támogatást az
AI Magyarország kizárólag az Alapszabály 8. § (1)-ben meghatározott képzési tevékenységre fogadhat el.
A fent megfogalmazott célok érdekében a 2013. évben a következő tevékenységeket folytattuk:
(A) Kampánytevékenységek és média munka
• A Magyar Hírlapban megjelent kirekesztő és megbélyegző 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.
• 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.
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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.
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.
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.
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.
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.

(B) Emberi jogi képzés
• 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.
• Sikeres pályázat következtében Borsodnádasdon kezdtük meg egyéves emberi jogi oktatási
projektünket, melyet a Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetünk.
• 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.
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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.
Az Összpont elnevezésű középiskolai versenyünket útjára indítottunk, melynek megnyitóját októberben
tartottuk az Uránia Moziban.
Filmvetítést tartottunk mintegy 60 diáknak a Katona József Színházban.
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.

(C) Adománygyűjtés, aktivizmus és szervezeti munka
 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.
 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.
 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, melynek első részletét 2013. október 25-én kaptuk
meg. 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.
 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.
 Tobb tucat figyelemfelkeltő akciót szerveztünk, többek között a Civilek Éjszakáját, orosz homofób
tüntetést, Futás a szabadságért elnevezésű eseményünket.
 Megalakult a szegedi aktivista csoportunk, amely az emberi jogi mozgalom kiszélesedését teszi
lehetővé azáltal, hogy Budapesten kívül vidéki csoportok segítségével tarthatunk ismeretterjesztő
eseményeket, figyelemfelhívó megmozdulásokat.
 Rendszeres aktivista találkozókat szerveztünk, amelyeken önkénteseink és aktivistáink ötleteltek az
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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.
Szakmai önkéntes programunkban összesen 15 felsőoktatási hallgató vett részt.
Közhasznúsági kérelmünket benyújtottuk a bíróság számára.
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.

Összegzés
A 2013-as évben tehát alapvetően három irányú tevékenységet végeztünk, melyek mindegyike azonban
összhangban és egymást kiegészítve történt. Amellett, hogy a kampánycéljainknak megfelelő aktivitásokra,
kutatásokra, az ismeretterjesztésre és képességfejlesztésre koncentráltunk, az emberi jogi képzések és az
adománygyűjtés is fókuszpont volt számunkra. Kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű fiatalok és
a pedagógusok ismereteinek bővítésére, ezért az 1 százalékos bevételünket (2013. évben 786.439 HUF),
valamint a Norvég Civil Támogatási Alap által meghirdetett pályázat útján nyert összeget (2013. évben befolyt
5.979,57 EUR, azaz 1.743.254 HUF) is erre a munkaterületre fordítottuk. Szeretném hangsúlyozni az
általunk működő emberi jogi képzés fontosságát és az ebben rejlő nagyszerű lehetőséget azon gyerekek és
tanáraik számára, akik a fent említett bevételi forrásoknak köszönhetően részt vehetnek ezeken a képzéseken.
Az alapszabályban rögzített tevékenységeink finanszírozásának jelentős része, 2013-ban 36.143.928 HUF,
nemzetközi anyacégünktől származik.
2014. évi tervek
Ebben az évben tovább folytatjuk mindazon tevékenységünket, melyek alapvető céljaink elérését segítik elő.
Továbbra is kampányolunk a Romák elleni diszkrimináció ellen és a Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű
és interszexuális emberek jogainak védelme érdekében. Emellett pedig bemutatjuk azon kampányainkat,
amelyek ebben az évben újak a korábbiakhoz képest: Kínzás, stop!, SOS Európa – kampány a migránsok
jogaiért, helyi illetékességű témák (pl. választások kapcsán megfogalmazott véleményünk), valamint sürgős
akciók (pl. Ukrajna). Az új kampányok esetében nagyobb hangsúlyt fektetve, de a régi kampányainknál
továbbra is tartunk tájékoztató-érzékenyítő képzéseket, beszélgetéseket, emellett pedig akciókat és
nagyszabású rendezvényeket szervezünk.
2014-ben az emberi jogi képzésünk még nagyobb szerepet kap, hiszen a 2013/2014-es tanévben tanított
diákokkal egy nyári tábor keretein belül zárjuk az emberi jogi képzést. A képzések és továbbképzések
bővítésén is dolgozunk, amelyeket 2013-hoz hasonlóan pályázat útján nyert összeggel, valamint az 1 százalék
bevétellel kívánunk fedezni.

4

