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TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK
Az Amnesty International Magyarország arra törekszik, 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 (Alapszabály 5. §). Az AI Magyarország kormányokat,
kormányzati és nem kormányzati szerveket, kormányközi szervezeteket, politikai és civil mozgalmakat, fegyveres politikai csoportokat és
egyéb, nem állami intézményeket szólít meg tevékenységével.
Az AI Magyarország az Amnesty International által, céljai megvalósítása érdekében végzett kutatások eredményeit, megállapításait
nyilvánosságra hozza. 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
(Alapszabály 7. § (1) (2) (4) bekezdése).
Az AI Magyarország alapcélja elérése érdekében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § a) pontjának megfelelően az alábbi területeken folytat közhasznú tevékenységet
(Alapszabály 8. §):
 emberi és állampolgári jogok védelme
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 kulturális tevékenység
 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK: EMBERI JOGI MUNKA
1. KAMPÁNY A ROMÁK ELLENI ERŐSZAK ELLEN
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze, különös tekintettel a roma származású állampolgárokra
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) A roma származású emberek hatékony és megfelelő védelemben részesülnek a rasszista erőszakkal szemben
(2) A magyar társadalom ismeri és érti a gyűlölet-bűncselekmények legfontosabb jellemzőit
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 Célunk, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróság gyűlölet-bűncselekmények esetében nevesítse az előítéletes motivációt,
folytasson megfelelő nyomozást és tegyen meg mindent az áldozatok védelme érdekében. Az év során folyamatosan részt
vettünk az Igazságügyi Minisztérium által összehívott Emberi Jogi Kerekasztal Roma Emberek Jogaiért és az Egyéb Polgári és
Politikai Jogok Védelméért Felelős Tematikus Munkacsoport munkájában, hogy javaslatainkkal segítsük a hatékonyabb
jogalkalmazást és az áldozatok védelmét.
 Továbbra is aktívan részt veszünk a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) munkájában, jelenleg – többek
között - azon dolgozunk, hogy a magyar rendőrség számára az év során – nemzetközi példákat alapul véve – készítsünk egy
kifejezetten a gyűlölet-bűncselekményekre specializált magyar nyomozati protokollt, amely nagyban elősegítené az ilyen
ügyekben a megfelelő és hatékony nyomozati munkát.
 Görögországban továbbra is súlyos problémát jelentenek a – főleg romák – ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények. A
rasszista támadások egyik áldozatának ügyében aláírásgyűjtésbe kezdtünk, hogy felszólítsuk a görög hatóságokat,
folytassanak megfelelő nyomozást Paraskevi Kokoni ügyében, és igazságot szolgáltattassunk neki. A petíciónak is köszönhetően
a görög igazságszolgáltatás lépett, és elítélte a roma nő támadóit. Azonban még nem biztos, hogy figyelembe vették az ügyben
a rasszista indítékot, ami kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy hatékonyabb védelmet tudjanak nyújtani a hatóságok az előítélet
motiválta bűncselekmények áldozatainak.
 Beszélgetést és fotóakciót szervetünk a Nemzetközi Roma Napon (április 8.) „Cigányságról cigányoktól tabuk nélkül” címmel,
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ahol roma származású embereknek lehetett olyan kérdéseket feltenni, amelyeket más alkalommal nem mernénk vagy nem
tudnánk megkérdezni. A beszélgetés őszinte és felszabadult légkörének köszönhetően mindenki választ kaphatott a kérdéseire,
ami sokat segített az előítéletek lebontásában és a másik megismerésében.
Az Emberi Jogi Kerekasztal kérésére a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoporttal öszegyűjtöttük azokat a problémákat,
amelyek miatt sokszor még mindig nem megfelelő a hatóságok eljárása a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatban. A
problémákat 24 konkrét eseten keresztül mutattuk be. A kiadvány célja az, hogy az érintett szervekkel közösen megoldásokat
találjunk a problémákra, és segítsük a jogalkalmazó szervek munkáját. A kiadványt szeptemberben egy sajtótájékoztató
keretében bemutattuk az újságíróknak is, így a Munkacsoport munkája jóval szélesebb körben vált ismertté.
Fontosnak tartjuk, hogy az emberek megismerjék a gyűlölet-bűncselekmények jellemzőit, és megértsék miért fontos ellenük
fellépni, ezért előadást tartottunk aktivistáink, tagjaink és támogatóink számára. A romagyilkosságok évfordulóján fotóakciót
indítottunk, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét a rasszista bűncselekményekre, és arra, hogy közös felelősségünk küzdeni a
jelenség ellen.
Rendkívül fontos, hogy a rendőrök minél jobban tisztában legyenek a gyűlölet-bűncselekmények jellemzőivel, és minél
hatékonyabban vizsgálják ki ezeket az eseteket, ezért az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület (FAERLEO)
meghívására bekapcsolódtunk egy rendőröknek szóló gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
képzéssorozatba konzultásként és trénerként. A képzés célja, hogy a járőrök felismerjék azokat a jeleket, amelyek ilyen
bűncselekményekre utalnak, és megfelelő védelmet nyújtsanak az áldozatoknak.
Számos nemzetközi gyűlölet-bűncselekmény protokollt fordítottunk le és osztottuk meg a rendőrséggel, hogy segítsük a
nyomozások eredményesebbé tételét, illetve a nemzetközi jógyakorlatok megismerését, elsajátítását.
Folyamatosan kapcsolatban voltunk a rendőrséggel, sikerült produktív kapcsolatot kialakítanunk az ORFK gyűlöletbűncselekményekkel foglalkozó szakértőivel. Ennek az együttműködésnek hála létrejött egy fórum, ahol civil szervezetek és a
hatóságok konkrét ügyek tanulságait tudják átbeszélni közösen, ami elősegíti, hogy a jogalkalmazási hibákon a jövőben
javítani lehessen. A jó kapcsolatnak köszönhetően nőtt a rendőrség által helyesen minősített esetek száma, és sokat javult a
jogvédő szervezetek és hatóságok együttműködése is.

2. KAMPÁNY A LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS, TRANSZNEMŰ ÉS INTERSZEX EMBEREK JOGAIÉRT (LMBTI)
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze, különös tekintettel a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és
interszexuális állampolgárokra
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) Az Európában élő LMBTI emberek véleménynyilványításhoz és gyülekezéshez való joga egyre inkább biztosított
(2) Oroszország, Magyarország és Üzbegisztán változtat a diszkriminatív szabályozáson
(3) Az LMBTI emberek megfelelő védelemben részesülnek a homo- és transzfób gyűlölet-bűncselekmények ellen Magyarországon és
Bulgáriában
(4) A transznemű és interszexuális emberek jogainak ismertsége nő Magyarországon
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 A homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekmények továbbra is súlyos problémák hazánkban. Célunk, hogy észrevételeink és
javaslataink a hatékonyabb nyomozati munkával kapcsolatban eljussanak az érintett hatóságokhoz, és azok maradéktalanul
tartsák tiszteletben az LMBTI emberek alapvető emberi jogait. Részt vettünk az Igazságügyi Minisztérium által szervezett LMBT
Emberek Védelméért Felelős Tematikus Munkacsoport ülésein, hogy javaslatokat tehessünk a helyzet javítására, és
folyamatosan egyeztessünk a kormányzattal illetve a hatóságokkal az LMBTI emberek jogairól.
 2014-től kezdve az Amnesty International Magyarország a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a transznemű és interszexuális
emberek jogainak érvényesülésére. Kezdetnek szerettük volna az emberek figyelmét felhívni a transznemű és interszexuális
emberek hátrányos megkülönböztetésére, illetve a transznemű és interszexuális emberekkel kapcsolatos tévhiteket eloszlatni,
ezért a témában meghívott szakértőkkel előadást tartottunk az LMBT Történeti Hónap keretén belül és a Transznemű Emlékezés
Napján (október 20.). Fontosnak tartottuk, hogy az AI Magyarország dolgozói, aktivistái is tisztában legyenek a kérdéssel, hogy
minél pontosabb és hatékonyabb munkát tudjunk a témában végezni, ezért egy transz aktivista részvételével beszélgetést
szerveztünk a részükre is.
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 A Nemzetközi Homofóbia és Transzfóbia Ellenes Világnapon (IDAHOT, május 17.) nagyszabású rendezvényt tartottunk „Szabad a
csók” szlogennel. Ezen a napon mutattuk be a DDB nevű ügynökséggel közösen készített szabadacsok.hu elnevezésű internetes
felületünket is, amelynek segítségével újszerű és látványos formában állhattak ki az emberek az LMBTI emberek
jogegyenlőségéért. A honlap és a hozzá kapcsolódó kampány célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a homo- és transzfóbia
elleni küzdelmünkre és az LMBTI emberek jogaira. Az oldal és a róla beszámoló médiamegjelenéseknek köszönhetően sok
emberhez jutott el az AI Magyarország 'Szeretni emberi jog' kampánya. Szerettük volna, ha minél többen csatlakoznak a
kezdeményezéshez, ezért munkánkba bevontuk a Budapest Pride szervezőit is, akik több alkalommal hirdették az oldalt. A
felületen keresztül regisztrált fotókat egy kiállítás keretében mutattuk be Fénypontjainkon októberben az Előbújás Napján
(október 11.), hogy minél szélesebb új közönséghez is eljusson az üzenetünk: mi nem vágunk jó képet a homofóbiához!
 Fontosnak tartjuk, hogy az AI Magyarország minden évben küldöttséggel képviseltesse magát a Budapest Pride felvonuláson.
Meggyőződésünk, hogy a Pride remek alkalom arra, hogy kiálljunk a hazai LMBTI közösség szabad gyülekezéshez és
véleménynyilvánításhoz való joga mellett. 2014-ben az eddigi legnagyobb Amnesty küldöttséggel és egy hírességgel jelentünk
meg a Budapest Pride-on, illetve aktivistáink közül szervezőket is biztosítottunk a Pride részére. A Pride hét keretében kiállítást
és egy a homo- és transzfób gyűlölet-bűncselekményekről szóló sikeres műhelyfoglalkozást szerveztünk, hogy a résztvevők
többet tudhassanak meg az ilyen típusú bűncselekményekről és a saját jogaikról.
 Éveken keresztül tiltották be a szerb hatóságok a Belgrád Pride-ot. 2014-ben azért is dolgoztunk, hogy megvalósulhasson a
szerb LMBTI közösség és támogatóik legnagyobb eseménye. Igyekeztünk nyomást gyakorolni a magyar érintettekre, levelet
küldtünk Martonyi János külügyminiszternek és Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövetnek, hogy biztosítsák
támogatásukról a rendezvényt. Május 17-én fotóakciót szerveztünk a Belgrád Pride támogatására, a képeket pedig elküldtük a
Pride-ot szervezőknek. A közös európai erőfeszítéseknek hála, 2014-ben ismét volt Belgrád Pride.
 Petíciót indítottunk a norvég transznemű nő John Jeanette Solstad RemØ ügyében, amelynek az volt a célja, hogy rávegyük a
norvég hatóságokat, töröljék el a sterilizáció, bármiféle nemi helyreállító beavatkozás és pszichiátriai kivizsgálás
kötelezettségét nemváltoztatás esetén, továbbá, hogy sürgessük egy olyan új eljárás elfogadását, amely gyors és átlátható jogi
nemváltoztatást tesz lehetővé a transznemű embereknek. A kampánynak hála a norvég kormány felülvizsgálja az eddigi
diszkriminatív szabályozást, és változtat az évtizedek óta érvényben lévő előírásokon.

3. KÍNZÁS STOP! - GLOBÁLIS KAMPÁNY A KÍNZÁS ELLEN
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) A Nemzeti Megelőző Mechanizmus (a kínzás elleni ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyve, OPCAT) a nemzetközi
sztenderdeknek megfelelően hatékonyan működik Magyarországon 2015-ben
(2) 2015-re a kínzást és más kegyetlen, embertelen bánásmódot elszenvedett áldozatok és potenciális áldozatok nagyobb
védelemben részesülnek Üzbegisztánban, hogy véget érhen a kínzással kikényszerített vallomások felhasználása a bírósági
eljárásokban
(3) Az Amnesty International Magyarországot több ember támogatja
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 A kínzás továbbra is globális probléma, ezért ettől az évtől kezdve részt veszünk a Kínzás STOP! kampányban, amelynek célja,
hogy ne legyen több áldozata a kínzásnak, az így kicsikart vallomásokat ne fogadják el bizonyítékként, a kínzókat pedig minden
esetben vonják felelősségre.
 Szervezetünk aktivistáinak, tagjainak, támogatóinak előadást tartottunk a kampányról, és a kínzásról, hogy minél többet
tudjanak meg a témában, megismerjék az Amnesty International munkáját, és csatlakozzanak a kampánycsapathoz.
 Létrehoztunk egy kampánycsapatot aktivistákból, hogy minél jobban bevonjuk őket a kampány tervezésébe és az egyes akciók,
események kivitelezésébe. A kampánycsapat folyamatosan találkozik, ötletekkel segíti a kampányt, a tagjai pedig részt vesznek
az akciókban, illetve saját akciókat, eseményeket is szerveznek. A csapatnak köszönhetően jobban elköteleztük az aktivistákat
az Amnesty International munkájával kapcsolatban, és látványosabb eseményeket tudtunk szervezni.
 Üzbegisztánban továbbra is rendszerszintű probléma, hogy a hatóságok kínzással vesznek rá embereket tanúvallomásokra, és
a bíróságok elfogadják ezeket a kierőszakolt vallomásokat bizonyítékként. Kampányba kezdtünk az egyik áldozat ügyében, hogy
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felhívjuk a közvélemény figyelmét a jogsértésekre, és kiszabadítsuk a börtönből Dilorom Abdukadirovát, aki 18 év
börtönbüntetést kapott és brutális kínzásnak tették ki egy békés tüntetésen való részvételért.
Szerettük volna, ha minél több emberhez eljut Dilorom Abdukadirova története, ezért Kulka János közreműködésével elindult a
„Dilorom hangja” nevű online kampányunk, amelyben Diloromnak kölcsönözhették az emberek a hangjukat, hogy üzenetét
elmondhassák helyette a világnak. A sajtóérdeklődésnek hála, Dilorom története szélesebb körben vált ismertté.
Az AI Magyarország aktivistái az osztrák Amnesty szekcióval közösen elvitték a Dilorom Abdukadirova ügyében összegyűjtött
aláírásokat a bécsi üzbég nagykövetségre, hogy tiltakozzanak Dilorom Abdukadirova megkínzása, bebörtönzése és az aggasztó
üzbég ember jogi helyzet ellen, és sürgessék az ország hatóságait, hogy azonnal hagyjanak fel az emberi jogok
semmibevételével és szolgáltassanak igazságot az áldozatoknak.
Utcai akciót szerveztünk a Kínzás elleni világnapon, hogy minél több ember megismerhesse az Amnesty International Kínzás
STOP! kampányát, és minél több ember támogassa aláírásával Dilorom Abdukadirova ügyét. Az aláírások mellett a sajtó is
beszámolt az akcióról.
A Young & Rubicam reklámügynökséggel való együttműködésünknek köszönhetően 92 plakátot helyezhettünk ki Budapesten,
hogy felhívjuk a magyar emberek figyelmét a kínzás globális elterjedtségére, és rávegyük őket, hogy aláírásukkal támogassák
Dilorom Abdukadirova ügyét. A plakátok láthatóbbá tették a munkánkat, és segítettek aláírásokat gyűjteni Dilorom petíciójához.

4. S.O.S. EURÓPA – KAMPÁNY A MIGRÁNSOK ÉS MENEKÜLTEK JOGAIÉRT
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze, valamint a Magyarországra érkező menedékkérők, menekültek és
migránsok
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) A magyar társadalom támogatja a menekültek és migránsok emberi jogait, hogy azok Európában és Európa határainál is
érvényesülhessenek
(2) Nem történik visszalépés a migrációt érintő kérdésekben Magyarországon
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 Szerettük volna, ha az aktivisták és tagok minél jobban magukénak éreznék az S.O.S. Európa kampány céljait, ezért
megalakítottuk a kampányhoz tartozó aktivista csapatot. A kampánycsapat tagjai rendszeres találkozókon ötletelnek, részt
vesznek az egyes akciók, események tervezésében, szervezésében (aláírásgyűjtés, utcai akciók szeptemberben és októberben
stb.). Akítv részvételük hozzájárul egy színesebb, izgalmasabb kampányhoz.
 Fontos, hogy a tagjaink, támogatóink és az aktivisták minél pontosabb és naprakészebb információkkal rendelkezzenek a
menekültek, migránsok jogairól, helyzetéről illetve az Amnesty International témában végzett munkájáról, ezért a Menekültek
világnapján (június 20.) előadást tartottunk a témában, és szolidaritási fotóakciót tartottunk az izraeli menekülttáborokban
élőkkel a Facebookon, hogy hozzájáruljunk a nemzetközi akció sikeréhez, és felhívjuk a magyar közvélemény figyelmét Izrael
emberi jogokat sértő menekültpolitikájára.
 A kampány egyik szimbóluma a 2014-es évben az összehajtogatható kishajó volt. Az aktivisták és járókelők által
összehajtogatott papírhajókat felhasználtuk az utcai akciókban, amelyeket azért szerveztünk, hogy tiltakozzunk az Európai
Uniós tagállamok menekültek bevándorlását korlátozó politikája ellen. A kishajók látványos és könnyen érthető jelképei voltak a
kampánynak, ráadásul a hozzájuk tartozó információs szórólap sokat segített a kampány üzeneteinek, céljainak
megismertetésében a magyar közvéleménnyel.
 Az S.O.S. Európa kampánycsapat közreműködésével két utcai akciót (itt és itt) szeveztünk 2014 szeptemberében és
októberében, hogy felhívjuk a figyelmet a menekültek és migránsok helyzetére, illetve az EU menekültellenes politikájára. Az
akciók közben számos aláírást is gyűjtüttünk a petícióhoz, mindkét eseményről beszámolt az MTI is.
 Utcai akciók keretében és az interneten keresztül is folyamatosan gyűjtöttük az aláírásokat a petícióhoz, hogy minél több ember
emelje fel a szavát az EU menekült és migráns ellenes lépései ellen, és szólítsa fel az Európai Bizottság elnökét, hogy
biztosítsanak biztonságos és legális útvonalakat az Európába tartó embereknek.

5. AZ EMBERI JOGI TUDATOSSÁG FEJLESZTÉSE HELYI EMBERI JOGI MUNKÁN KERESZTÜL
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
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•

emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: nem definiálható
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) Az Amnesty International aggodalmai a választásról szóló közbeszédben megjelennek
(2) Az Amnesty International Magyarország szerepe és jelenléte egyre erősödik Magyarországon
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 A 2014-es országgyűlési választásokra az Amnesty International közzétett egy 5 pontból álló emberi jogi ajánlás-listát (Az
Amnesty 5 pontja), amelyhez a választáson induló képviselőjelöltek csatlakozhattak. Azt kértük a csatlakozóktól, hogy
megválasztásuk esetén ezeket az ajánlásokat tartsák tiszteletben a munkájuk során. Szerettük volna, ha az „Amnesty 5 pontja”
minél közérthetőbb, látványosabb formában jelenik meg és minél több emberhez eljut, ezért Várady Zsolt segítségével egy
microsite-ot fejlesztettünk, ahol választókerületenként követhető volt, hogy melyik párt, melyik képviselőjelöltje csatlakozott a
kezdeményezéshez. Összesen 349 jelölt csatlakozott az általunk közzétett 5 emberi jogi ponthoz, amely az összes jelölt 23%-a.
 Kiadtuk a 2013-as Halálbüntetés jelentésünket, hogy a közvélemény naprakész információkat szerezhessen a halálbüntetés
aktuális globális helyzetéről, és felhívjuk a figyelmet a jelenség elterjedtségére. A témához kapcsolódó egyik siker tavalyról,
hogy Hakamada Iwao több mint 45 év után kiszabadult a halálsorról. A férfit még 1968-ban ítélték halálra koholt bizonyítékok
alapján. A férfi jelenleg perének az újratárgyalására vár.
 A miskolci önkormányzat szegregátum-felszámolási tervei értintik az úgynevezett Számozott utcákban élő – nagyrészt roma
származású – lakosokat. Több alkalommal az Amnesty International kutatójával és egyik kilakoltási szakértőjével helyszínen
vizsgálódtunk illetve tárgyaltunk a miskolci önkormányzat megbízottjaival, hogy pontos képet kapjunk a helyzetről, és az
esetleges emberi jogsértésekről. Megállapításainkat blog posztokban tettük közzé, hogy felhívjuk a figyelmet az ott élők
kiszolgáltatott helyzetére, és levelet írtunk Miskolc polgármesterének, amiben felszólaltunk a miskolci kilakoltatások ellen. Az
év során folyamatos kapcsolatban voltunk a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat elnökével, hogy naprakész információkhoz
jussunk.
 A magyar kormány folyamatos támadásai, lejárató kampánya illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal politikailag motivált
ellenőrzése súlyosan fenyegeti a gyülekezéshez és egyesüléshez való alapvető jogot. 2014 során az Amnesty International két
közleményben ítélte el a támadásokat (itt és itt), és szólította fel a magyar hatóságokat, hogy hagyjanak fel a jogvédő
szervezetek vegzálásával. Októberben az Amnesty International egy kutatásba kezdett a témában, hogy minél pontosabb
képünk legyen a kialakult helyzetről. A kutatás eredményeit 2015 februárjában hoztuk nyilvánosságra. Az év során több
alkalommal is részt vettünk különféle szolidaritási akciókban, hogy kifejezzük támogatásunkat az érintett civil szervezetek felé,
és felhívjuk a közvélemény figyelmét a kialakult helyzetre. Továbbá részt vettünk megbeszéléseken kormányzati és hatósági
szereplőkkel, hogy megpróbáljunk véget vetni a támadásoknak.
 A Levélíró Maraton a világ legnagyobb ember jogi eseménye minden év december 10. (az Emberi Jogok Világnapja) környékén.
2014-ben minden eddiginél több aláírással, összesen 8082 aláírással és levéllel járultunk hozzá a globális kampány több mint
3,2 millió aláírásához. Ebben az évben több iskolát, ismert kortárs írókat vontunk be, hogy minél többen ismerjék meg a
Levélíró Maratont, illetve minél többen segítsenek a Maraton 10 esetének, hiszen minél több levél/aláírás születik, annál
valószínűbb, hogy pozitív változást tudunk elérni az egyes ügyekben. A kampánynak köszönhetően már több esetben történt
komoly előrelépés: Liu Ping lányának első alkalommal engedélyezték, hogy meglátogathassa édesanyját a börtönben; a norvég
kormány felülvizsgálja a transzneműeket sújtó diszkriminatív szabályozásokat; Jerryme Corre-t meglátogathassa a felesége a
börtönben, a mkhondói klinika a korábbi heti két alkalom helyett most már minden nap elérhetővé tette a terhesgondozást a
környékbeli nők és lányok számára; Chelsea Manning ügyében pedig a bíróság úgy döntött, hogy ezentúl hivatalosan is nőként
kell hivatkozni rá, illetve elkezdődhetett a hormonterápiája is.

6. EMBERI JOGI KÉPZÉS
Kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
• emberi és állampolgári jogok védelme az 1993. évi XXXI. törvény alapján;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján;
• tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése alapján;
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•

kulturális tevékenység a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján;
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
Magyarország Alaptörvényének D) cikke alapján
A közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar társadalom egésze, különös tekintettel az oktatási intézményekben tanuló fiatal
korosztály és a pedagógusok körére
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1000 – 2600 fő
A közhasznú tevékenység alapcéljai és föbb eredményei:
(1) A Dr. Ámbédkár Iskola diákjai, tantestülete és munkatársai tájékozottak az emberi jogi tartalmakban, felkészültek és
érzékenyítve vannak arra, hogy kiálljanak saját és mások emberi jogaiért. Az iskola 100%-os részese az Emberi Jogi Barát
Iskola projektnek.
(2) A borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola diákjai, tantestülete és munkatársai tájékozottak az emberi jogi tartalmakban,
felkészültek és érzékenyítve vannak arra, hogy kiálljanak saját és mások emberi jogaiért.
(3) Az Összpont – emberi jog verseny középiskolásoknak projektben résztvevő diákok érzékenyítve vannak az emberi jogi
szemléletre.
(4) Az egyenlőség tudata erősödött a József Attila Általános Iskola hátrányos helyzetű diákjai számára.
(5) Az emberi jogi nyári táborban résztvevő diákok érzékenyítve vannak, tisztában vannak jogaikkal, és képesek kiállni saját és
mások emberi jogaiért.
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
(1) Emberi Jogi Barát Iskola
Az első két év a diákoknak szóló képzésekkel, programokkal, a diákönkormányzat fejlesztésével telt. A harmadik évre, a 2013/2014-es
tanévre a fő fókusz a mediálás, a tanárok képzése és a tanmenet lett.
✓ Az iskola sajókazai telephelyén két, tanároknak szóló képzést tartottunk, melyben az Összpont emberi jogi verseny tartalmát és
módszertanát, valamint a Te, én, mi és az emberi jogok képzési struktúra fejezeteit dolgoztuk fel workshop-jelleggel. Az iskola
két tanára, Hervoly Vanda és Zsúdel Gábor képzőként részt vettek a borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában tartott
képzésekben, a nyári tábor szervezésében és lebonyolításában is (hat ámbédkaros diák bevonásával). Az iskolai konfliktusokat,
emberi jogi tartalmakat, eseményeket az iskola két említett pedagógusával beszéltük meg havi rendszerességgel, szakmai
mediálásra nem került sor.
✓ A 2014. év során az iskola diákjai megszervezték a Levélíró Maratont (500 aláírás gyűlt össze), emberi jogi tartalommal
töltötték meg az iskolai rendezvényeket (nemzeti ünnepek, vallási ünnepek, emberi jogi világnapok), belső ünnepeket,
csatlakoztak fotóakcióinkhoz, aktív résztvevői az Összpont emberi jogi verseny második versenyévének, és az emberi jogi
tematikát bevonták az iskola vizsgarendjébe és tanmenetébe is. Az iskola diákjainak és tanárainak 2014. októberében adtuk át
az Emberi Jogi Barát Iskola “diplomát”, mely az eltelt hároméves együttműködés szimbóluma.
✓ A második Emberi Jogi Barát Iskolánkat 2014. novemberében indítottuk el a Váci Madách Imre Gimnáziumban. A megállapodás
egy évre szól, és igény szerint meghosszabbítható. Fókusza az első évben: emberi jogi képzések a diákoknak és tanároknak
előítéletmentesítés és érzékenyítés céljából, különös tekintettel a roma és az LMBTI emberek ellen irányuló előítéletekre; a
diákönkormányzat fejlesztése a demokratikus és proaktív működés érdekében, konfliktuskezelés az iskolában. November 25-27.
között összesen 22 osztályban 6 képzővel tartottuk meg az Amnesty-órát, összesen 700 diáknak és 22 tanárnak. Ez az első
találkozó 60-70%-os bemeneti mérést eredményezett, és a diákok 80%-a azóta mérhetően tudja, hogy mit képvisel az Amnesty
International. 2014. december 3-án az iskola aulájában kiállítottuk Turay Balázs Jelen-lét című képsorozatát, és átadtuk a Dr.
Ámbédkar Iskola diákjainak emléktábláját, mellyel hivatalosan is elindítottuk az együttműködést. A diákok és a tanárok is
aktívan részt vettek a Levélíró Maratonban, összesen 900 aláírást gyűjtöttek és a 2014 őszén indult Összpont emberi jogi
versenyünk második évébe is delegáltak csapatot.
(2) Emberi jogi oktatás az ózdi kistérségben (Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával) – Borsodnádasd
✓ A Norvég Civil Támogatási Alap mikro pályázatán nyert projektünk (NCTA-2013-2986-G - „Emberi jogi oktatás az ózdi
kistérségben”) még 2013. szeptemberében indult el a borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola felső tagozatán (120 diák).
A projekt célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű diákokat érzékenyítsük az emberi jogi tartalmakra, és a négy alkalmas képzési
struktúra eredményeként merjenek kiállni saját és mások emberi jogai mellett. A projekt során a tantestület is részt vett egy
félnapos képzésen, ahol a módszertani és tematikus tartalmat is elsajátíthatták.
✓ 2014-ben csatlakozott a projekthez a pétervásári Szent Márton Tanoda is, ahol 15 diákkal dolgoztunk együtt, valamint a Dr.
Ámbédkar Iskola vonzásköréhez tartozó kisiskolások (20-25 fő) is. 2014 júniusáig a négyalkalmas tematikát átadtuk 145
diáknak és 40 pedagógusnak, a tematika alapján pedig augusztusra elkészült a Te, én, mi és az emberi jogok tanári
kézikönyvünk.
✓ A munkánk sikerességét leginkább a tábori létszámmal és a tábori eseményekkel lehet mérni. A zárt közösségben élő diákoknál
félő volt, hogy a szülők nem engedik el velünk, ismeretlenekkel, a gyerekeket. A képzések során kialakított jó kapcsolat, a
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szülőknek tartott tájékoztató, az iskolában kiállított workshop-tablók végül sikeresen kialakították a bizalmat, és a 120 fő
diákból 45 fő jött velünk táborozni. A projekt hivatalos zárása után még háromszor találkoztunk a diákokkal (20 fő) és két
szülővel, és a fiatalok online aktivitása megmaradt.
(3) Összpont – emberi jogi verseny középiskolásoknak
✓ A verseny célja, hogy a versenyző diákok ne csak a versenyfeladatokat oldják meg emberi jogi tartalmakat használva, hanem az
is, hogy a versenyév során érzékenyüljenek is azokban a témákban, amikkel foglalkozunk, s nyissanak egymás irányában is,
közösséget teremtve. A verseny első évében 5 iskolát, 80 diákot, 5 tanárt és 10-15 képzőt vontunk be. A verseny sikerességét
bizonyítandó a második évben már 10 iskolát, 100 diákot, 10 tanárt és 10 képzőt.
✓ 2014-re esik az első év második féléve, a győztes csapatnak is szóló nyári tábor, és a második év első féléve. A verseny során a
versenyző csapatok havi rendszerességgel kapnak egy feladatcsomagot, mely hat tárgyra van bontva (művészet, irodalom,
történelem, médiás, nyelvek és reál) és összesen 180 pontot ér. Minden hónapnak megvan a tematikája: október a szegénység
elleni küzdelem és az AI története, novemberben a Levélíró Maraton, a nők és gyermekek jogai, decemberben a civil sikerek,
januárban az előítéletek és diszkrimináció, februárban az LMBTI emberek jogai, márciusban a rasszizmus elleni küzdelem,
áprilisban a roma kisebbség jogai, májusban pedig a menekültek jogai. A diákok a feladatcsomagokat a havi rendszerességű
találkozókon kapják meg, melyek össze vannak kötve kampányeseménnyel és/vagy a Katona József Színházban megszervezett
foglalkozásokkal, vetítésekkel, színházi előadásokkal.
✓ 2014-ben januárban tartottuk meg az első disputát, júniusban a másodikat, és december 10-én a harmadikat. A disputa
félévenként alkalmat ad arra, hogy a diákok a feladatcsomagok megoldása során megismert emberi jogi tartalmakat
megvitassák. A disputa tételmondatait, ahogy a feladatokat is, egy 10-12 főből álló képzői csoport állítja össze, és közülük
kerülnek ki a disputa zsűritagjai, és a tábori képzők is.
✓ Az Összponttal kapcsolatos tanári és versenyzői visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy nagyon sikeres és hasznos
projektnek bizonyul. Kiemelkedően jó visszajelzések érkeztek a disputára, a tábori tematikára, a szemléletre, és a feladatok
sokszínűségére. Az első év során kialakult az igény a közösségteremtésre is, amit a második évben igyekszünk kielégíteni. A
Katona József Színház ifjúsági tagozatával egyre szorosabb az együttműködés, és a színház továbbra is biztosítja a teret a havi
rendszerességű találkozókra. A Levélíró Maratonhoz az összpontos csapatok összesen 5300 aláírással járultak hozzá, és
elkészítettek 6 kisfilmet, leveleket írtak, plakátokat terveztek.
✓ Az Összpont második évének költségvetésében komoly segítséget jelentett és jelent a Brit Nagykövetség támogatása, mellyel a
programokkal járó utazást, eszközköltséget és ellátást is tudjuk finanszírozni.
(4) Tematikus emberi jogi órák
✓ Az Amnesty-órát 2014-ben több mint 20 iskolában, több mint 50 osztálynak, több mint 1500 diáknak tartottuk meg. A gyűlöletbűncselekmények tematikáját nyolc-tíz alkalommal jelenítettük meg tábori, órai és képzési keretek között, összesen mintegy
300 középiskolás és felnőtt korú résztvevőnek. Az LMBTI tematikát négy-öt alkalommal, leginkább fesztiválok és képzések
keretei között összesen 150 középiskolás és felnőtt korú résztvevőnek. A tematikus órák eredményeként 2014-ben legkevesebb
100 aktivistával és 300 leaddel bővült a mozgalom, valamint több tanár is jelezte igényét a további együttműködésre és az
órák ismételt megtartására. Fontos sikerünk, hogy tavaly 15 képző tartott Amnesty-órákat, és a képzői csapat motiváltsága
ezeknek az óráknak köszönhetően nő leginkább.
✓ Ezeken a képzéseken a minimális cél az érzékenyítés és az előítéletmentesítés, másodlagos a konkrét tárgyi tudás (kivétel a
GYBCS). A minimális célt rendszerint elérjük, s erre bizonyíték az aktivisták, hírlevél-feliratkozók száma (diákok), a
visszahívások, újbóli megkeresések száma.
✓ A fenti tematikákat a József Attila Általános Iskola nyolcadikos diákjainak 2013/2014-es tanévben adtuk át, és a heti
rendszerességű órák megtartásával sikerült elérnünk, hogy a diákok emberi jogi szemlélete kialakuljon, és legyen bennük
szándék jogaik érvényesítésére is, ugyanakkor felismertük azt a tényt, hogy a tanárok és a szülők bevonása nélkül nem tudjuk
elérni a kívánt hatást.
(5) Emberi jogi nyári tábor
✓ Az emberi jogi nyári tábor 2014. június 22-28. között két turnusban került megszervezésre, melyet a Norvég Civil Támogatási
Alap pályázatán nyert összegnek, valamint az Adjuk össze! online adománygyűjtő felületen való megjelenésünk segítségével
magánszemélyek támogatásának köszönhetünk.
✓ A négynapos turnusok tematikája alkalmat adott arra, hogy a fenti képzési struktúrákban résztvevő diákokra gyakorolt
hatásunkat mérjük. A tematikának része volt egy félnapos emberi jogi akadályverseny és egy egésznapos “Gyűlölet nélküli
világban szeretnénk élni”-projekt. Az akadályversenynek része volt négy állomás, ahol a diákok emberi jogi konfliktusokat
jelenítettek meg drámapedagógiai eszközökkel, négy emberi jogi tematikus tudást mérő állomás és négy hagyományos,
készségfejlesztő állomás. A projekt napon pedig csoportokba szervezve alkottak meg egy színházi performanszt, díszletekkel,
játékokkal, interjúkkal, a képzők segítségével összerakott szöveggel és tartalommal. Ezeket az “előadásokat” mindkét
turnusban elő is adtuk a szomszéd táborozóknak és a strandoló érdeklődőknek.
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✓

A tábor sikerességét bizonyítják a létszámok: a borsodnádasdi és pétervásári szülők bizalmuk jeléül hozzájárultak gyermekük
részvételéhez (30-30 fő turnusonként), az összpontos csapatokból összesen 12 gimnazista, a Dr. Ámbédkar Iskolából pedig hat
diák mentorként volt jelen, segítve a kisebbek munkáját, a tábori feladatok elvégzésében összesen 12 képző segített, akiknek
elköteleződésében szintén fontos állomás volt ez a nyolc nap; és bizonyítják ezt az online és offline kitöltött visszajelzések, az
egymásnak küldött tábori levelek, és a tábori kisfilm is.

KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPCÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG
1. NÖVEKEDÉS ÉS AKTIVIZMUS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Az Amnesty International Magyarország láthatóságának növelése 2016-ig (6%-ról 10%-ra)
(2) Növekedés az aktivisták, aktivitások és akciók számában
(3) Nagyobb hatás elérése mobilizálás segítségével
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
(1) A láthatóságunk növelése érdekében tavalyi év során két reklámügynökséggel is közös munkába kezdtünk. A Young & Rubicam több
kampányunknak készített online és offline figyelemfelkeltő eszközöket. A DDB-vel a homofóbia ellen kampányoltunk a szabadacsok.hu
weboldallal, amely az LMBTI kampányunkhoz készült. A honlappal az volt a célunk, minél többen megmutassák, hogy kiállnak amellett,
hogy nemi identitástól vagy szexuális beállítottságtól függetlenül mindenkinek joga van bármilyen nemű embertársát szeretni. A
kezdeményezéssel megmutattuk, hogy az év minden napján kiállunk a homofóbia és transzfóbia ellen.
Az emberi jogi barát helyek hálózata, a Fénypont hálózatunk 23 tagra bővült. A hálózat célja a láthatóságunk növelése és a tagjaink
megjutalmazása a 10% kedvezménnyel, amelyet ezeken a helyeken igénybe vehetnek.
Részt vettünk a Nyitottak vagyunk videósorozatában is. A Nyitott vállalatok kezdeményezés olyan cégek közössége, akik alapvető értéknek
tekintik, hogy munkatársainkat és partnereinket kizárólag tetteik és teljesítményük alapján ítélik meg, tekintet nélkül életkorra, nemre,
nemi identitásra, szexuális orientációra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, politikai, vallási vagy más meggyőződésre,
fizikai és egyéb adottságokra. A videóakcióban ismert és nem ismert emberek mondták el véleményüket a nyitottságról. A résztvevő
celebek miatt az akció nagy nyilvánosságot kapott, ez elősegítette láthatóságunk növelését, illetve ismét kimondhattuk, hogy mi egy olyan
szervezet vagyunk, amelynek fontosak a fenti értékek.
Újabb iskolákban beszéltünk az Amnestyről és az emberi jogokról. Ezeken az órákon az emberi jogok iránt érzékenyítjük a diákokat és
növeljük a láthatóságunkat.
Feltérképeztük a célcsoportjainkat, amely alapján kommunikációs stratégiát készítettünk. A stratégia lehetőséget ad arra, hogy
egységesen, tervezetten és átláthatóan kommunikáljunk a célcsoportjainkkal.
A Facebook oldalunkon interjúsorozatot indítottunk aktivistáinkkal. Az interjúk kérdései mindig ugyanazok, a kérdéseket aktivisták
állították össze, vagyis ezek olyan kérdések, amiket szeretnének tudni egymásról. A sorozat elsődleges célja, hogy az aktivisták
megismerjék egymást, ezzel építjük a közösséget, és növeljük az elkötelezettséget. Szintén célunk, hogy a még nem csatlakozottaknak
megfoghatóvá és vonzóvá tegyük az aktivizmust, ezért posztoljuk az interjúkat a nagyközönség számára.
Az aktivistákkal a nyár folyamán részt vettünk fesztiválokon és az év során több egyetemi nap rendezvényén is.
Az Emberi jogi világnap több száz látogatót vonzott, a többi rendezvényünk is sikeres volt a bevétel, a hangulat vagy a résztvevők
szempontjából. Az előkészületekben és a helyszínen több mint 30 aktivista segített, a Levélíró Maratonon rekordszámú, több mint 8000
aláírást gyűjtöttünk, ebből közel ezret a helyszínen.
Megalakult az AIM futócsapat, a tagok közül négyen váltóban, Amnesty pólóban futották le az októberi maratont. A futócsapat célja a
közösségépítés, az elköteleződés és a láthatóságunk növelése.
2014-ben rendszeresen tartottunk havi aktivista találkozókat, illetve az aktivisták bevonása a kampányokba is mindennapossá vált. Ez
megmutatkozott abban, hogy több utcai akció tervét ők találták ki, és abban is, hogy 3 kampányhoz saját kampánycsapat alakult. A
kampánycsapat tagjai annyira elkötelezettek és lelkesek voltak, hogy sikeresen delegáltunk két-két aktivistát az Nemzetközi Mozgalom
által szervezett aktivista táborokba, Bulgáriába és Lengyelországba.
(2) A nagyobb láthatóságunknak köszönhetően aktivistáink, aktivitásaink és akcióink számában is növekedést értünk el. Tavaly több,
mint 500-an csatlakoztak hozzánk, és minden hónapban volt legalább egy utcai akciónk/rendezvényünk/kitelepülésünk. Ezekkel az
aktivisták újabb és több feladatot kaptak, amely növelte az elköteleződésüket, jobban megismerhették a kampányainkat, így lelkesebben
és több tudással a hátuk mögött népszerűsítik a kampányainkat. A nagyközönség is többet találkozhatott velünk, ez is elősegítette azt,
hogy a 2014-ben megsokszoroztuk a petíció aláírások számát az előző évekhez képest.
Újfajta megjelenésekkel próbálkoztunk, és egy egészen új fesztiválon (Reggae tábor) is bemutatkoztunk azért, hogy ne csak a
láthatóságunkat növeljük, de emberi jogi célokat is elérjünk. Bár több új kontaktot (potenciális támogatók, aktivisták) szereztünk idén,
mint tavaly és a bevételünk is több volt, az ilyen jellegű megjelenéseket idén is újra kell gondolnunk. A fesztiválokon szerzett új
kontaktoknak kidolgoztunk egy olyan kommunikációs tervet (supporter journey), amelynek segítségével egyre mélyebb elköteleződést
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érhetünk el. Ennek hatására új csatlakozókat szereztünk.
Az új honlapunkon egyértelműbbé tettük a csatlakozás lehetőségeit, különválasztottuk az aktivista, önkéntes, képző és fordítói jelentkezés
lehetőségét.
(3) A nagyobb emberi jogi hatás elérése céljából bevontunk aktivistáinkat az aktivizmus stratégia előkészítési fázisába, a mentorprogram
és a welcome program kialakításába, valamint a futócsapat elindításába is. Az önkéntes fordítókkal a második félévtől már egy szakmai
önkéntes foglalkozik, aki letisztázta, hogy ki aktív, kialakított egy tesztet, amely alapján szűrni lehet a tehetséges fordítókat, továbbá
létrehozott egy Facebook csoportot, megkönnyítve és felgyorsítva ezzel a velük való kommunikációt. A CiviCRM rendszerünket
folyamatosan használjuk, önkéntesek segítségével sok adatot, csoportot és címkét tisztáztunk. Két csapatépítőt is tartottunk, és az első
képzők képzése is lezajlott. Az Emberi jogi világnap és a Levélíró Maraton szervezésében minden irodai dolgozó és sok önkéntes részt vett.
A szervezési munkához részletes feladat és felelősség lista, illetve kommunikációs terv készült.
MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
 Megjelentünk új közönséget megcélzó médiumokban, pl. nyitottunk a női magazinok felé (Marie Claire). Ez lehetőséget ad
számunkra, hogy felkeltsük a női magazinok olvasóközönségének érdeklődését az emberi jogok és az Amnesty International
iránt. Üzeneteink ezáltal „emészthetőbbé” válnak és több emberhez eljutnak.
 Megújult a weboldalunk, mely átláthatóbb, felhasználóbarátabb és színesebb lett, mint a régi. Könnyebben tudunk vele
mozgósítani is, eseményeink és petícióink jobban terjeszthetőek, így több aláíráshoz jutunk. Továbbá megkönnyítjük vele az
érdeklődők számára, hogy csatlakozzanak hozzánk tagként, támogatóként is.
 Új, kreatív kommunikációs eszközöket használtunk, elsősorban a fiatalok elérésére (Playbuzz – 10 dolog, Nyitottak vagyunk).
Ennek segítségével, valamint a már jól bevált közösségi média eszközeivel sokkal több fiatalhoz eljuthatunk, olyanokhoz is,
akik fogékonyak az emberi jogokra, ám eddig nem találkoztak velünk.
 Jelentéseinket előre eljuttatjuk széles körben a sajtónak, így magas megjelenésszámot sikerül elérnünk, és több emberhez
eljutunk (globális halálbüntetés jelentés: több mint 60 cikk/beszámoló született).
 Aktívan részt veszünk a Nemzetközi Mozgalom munkájában (éves media meeting, heti media call), ezáltal könnyebben jutunk
információhoz és kapunk segítséghez, amikor erre szükségünk van egy-egy ügy kommunikációja során.
 Szorosabbra fűztük a kapcsolatot a szerkesztőségekkel (szerkesztőségi, főszerkesztői találkozók: Népszava, VS.hu). Ha tudják,
hogy számíthatnak a segítségünkre és mi is jobban megismerjük az igényeiket, akkor hatékonyabb lesz a kommunikáció.

2. SZERVEZETI IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Hosszantartó, megfelelő belső irányítás
(2) A szervezet vezetése megerősödik (Elnökség-igazgató, Elnökség-tagság). A szervezet alapja egy jól informált és elkötelezett
tagság által szabályozott átlátható és elszámoltatható vezetés.
(3) Szervezetfejlesztés tekintetében szabályzatok és folyamatok megerősítése a szervezet stabilitása érdekében
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
 2014. év elején az Elnökség elkezdte az új tisztségviselők kiválasztási folyamatát. Tagsági találkozók keretében és
körlevelekben ismertette az Elnökségbe és az Ellenőrző Testületbe való pályázás feltételeit.
 Az Egyesület tagsága a 2014. áprilisi Taggyűlésen új, kilenc tagból álló elnökséget választott meg. Az Elnökség mandátuma
2016-ban jár le.
 Az új Elnökségi tagok májustól egy képzéssorozaton vettek részt, aminek keretében megismerték a legfontosabb szabályzatokat,
az Egyesület és a nemzetközi szervezet működését.
 2014-ben két szakmai fórumot tartottunk az iroda közreműködésével, amelynek keretében az Elnökség részletesebben is
megismerkedhetett a kampányok helyzetével és az emberi jogokért folytatott napi munkával.
 Rendszeres pénzügyi ellenőrzéseket tartottunk negyedévente, melyeket követően tagjaink és támogatóink beszámolót kaptak az
Egyesület pénzügyeiről.
 Átalakítottuk az igazgatói beszámolók rendszerét.
 Elkészítettük a visszajelzést nemzetközi mozgalom „Core Standards” felmérésére. Új szabályzatainkat úgy hozzuk meg, hogy a
nemzetközi szervezetben elfogadott sztenderdeknek megfeleljenek. A régi szabályzatokat felülvizsgáláskor alakítjuk át.

3. SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉS
A tevékenységhez kapcsolódó szervezeti célok:
(1) Jól képzett munkatársakkal hatékony irodai működés biztosítása
(2) Folyamatos visszajelzésen alapuló hatékony tervezés kultúrájának kiépítése
(3) Az új irodai környezeten keresztül egy elkötelezett közösség létrehozása
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(4) Az adománygyűjtés megközelítésének integrálása a kampány tevékenységekkel
(5) Az Amnesty International Magyarország tagjai és támogatói mély elköteleződésének és hosszútávú jelenlétének kialakítása
(6) Az Amnesty International Magyarország nagyobb saját bevételhez jut
TEVÉKENYSÉGEK ÉS EREDMÉNYEK
(1) A hatékony irodai működés érdekében felülvizsgáltuk és frissítettük meglévő szabályzatainkat, valamint újakat alkottunk
(adatvédelmi szabályzat, adatkezelési protokoll). A 2015-ös évre vonatkozó operatív fejlesztések a munkatársak visszajelzéseinek
figyelembe vételével megvalósultak, továbbá átalakítottuk és racionalizáltuk a munkatársak jelentési és beszámolási kötelezettségeit
érintő előírásokat. Felülvizsgáltuk és átalakítottuk a meglévő teljesítményértékelési és visszajelzési rendszert, melynek részét képezik a
munkatársakkal folytatott negyedéves beszélgetések, valamint a KPI (Key Performance Indicators) bevezetése. Az új, kompetencia és
indikátorokra épülő elvárásokkal célunk egy sokkal átláthatóbb és pontosabb elvárási rendszer kialakítása volt a munkatársak
teljesítményének optimalizálásának érdekében.
Az egyéni fejlesztési célok alapján nemzetközi és hazai készségfejlesztési lehetőségeket biztosítottunk a munkatársak számára: új
aktivizmus koordinátorok és kampánykoordinátorok bevezető tréningje, nemzetközi média meeting, fundraising tréning, vezetői képzés, az
emberi jogi barát iskolákra fókuszálva emberi jogi képzési workshop, továbbá az igazgató az AI Ausztria és az AI Egyesült Királyság
igazgatójával havi rendszerességű mentorprogramja és vezetőképzése. Három alkalomal webinariumon tanultuk, hogyan érhetünk el
minél nagyobb emberi jogi hatást, valamint meglátogatott minket Erik Sorensen (AI Dánia) és Philipp Hensmans (AI Belgium), akik az
integrált kampányolásról tartottak workshopot nekünk. Kreatív ügynökségek és egy újságíró közreműködésével szövegíró workshopon
vettünk részt több alkalommal, továbbá fejlesztettük grafikai ismereteinket is. Külsős szakember bevonásával egész napos
együttműködésfejlesztési csapatépítést tartottunk, melynek célja az egyes munkatársak kompetenciáinak, tevékenységeinek egymással
való megismertetése, az együttműködés kereteinek kialakítása volt a különbözőségekben rejlő értékek figyelembevételével.
Rendszergazda szolgáltatónkkal az éves IT tervezés és rendszerek egységesítése céljából webhosting költöztetést végeztünk, CiviCRM
rendszerünk fejlesztését pedig megkezdtük a fejlesztőkkel, melynek célja a csoportos befizetőink integrálása és hosszú távú reaktiválása.
Dokumentumaink elektronikus iktatása megtörtént. Elkészült az új weboldalunk.
2014. utolsó hónapjaiban beépítettük az 50 órás közösségi szolgálat programot, melynek során 2014-ben 3 iskolából fogadtunk diákokat,
akiket a Levélíró Maraton keretein belül foglalkoztattunk. Értékeltük a 2013. évi szakmai önkéntes programunkat, és folytattuk azt 2014ben is, amelynek során összesen 19 szakmai önkéntest fogadtunk.
(2) A folyamatos visszajelzésekre épülő hatékony tervezés kiépítésének részeként negyedéves tervezéseket, értékeléseket végeztünk, mely
az operatív tevékenységekre és a pénzügyi folyamatokra is kiterjedt. Negyedéves pénzügyi előrejelzéseket készítettünk, és a
kockázatértékelés is bekerült a pénzügyi gyakorlataink közé. Rendszeres költségvetés-ellenőrzést végeztünk a Norvég Civil Alap számára,
valamint az éves RAM tervezést is lebonyolítottuk, továbbá Szakmai Fórumnak adtunk teret az Elnökség és az Iroda között. A rendszeres,
negyedéves pénzügyi ellenőrzések eredményeként tagjaink és támogatóink tájékoztatására negyedévente pénzügyi beszámolókat
készítettünk. Elvégeztük az éves MANGO pénzügyi-egészség ellenőrzést.
(3) Terveink között szerepelt egy új irodai környezeten keresztül egy elkötelezett támogatói közösség kialakítása, mely az év első felében a
Lakatlan Projekt megjelenésével megvalósulni látszott. Számos megbeszélés és a lehetséges üzlethelyiségek megtekintése után azonban
a projekt irrelevánssá vált számunkra.
(4) 2014-ben a kampány és a fundraising tevékenységek integrálása aktívan megkezdődött, melynek eredményeképp szorosan
összefonódott az adománygyűjtés és az egyes kampányesemények szervezése és lebonyolítása. Elkezdtük szegmentálni célcsoportjainkat,
melyekhez olyan folyamatokat dolgoztunk ki, amelyek elköteleződésük növeléséhez, kampányeseményeinken való részvételükhöz és anyagi
támogatásuk elindításához járulnak hozzá (supporter journey). Ennek része volt továbbá a kommunikációs stratégiánk és a létrehozott
supporter journey-k egymáshoz igazítása és beépülése a mindennapi munkánkba. Részletesen elemeztük a CiviCRM adatbázisunk
lehetőségeit, amelyek segítenek minket egy hatékonyabb és eredményesebb kommunikációban. Kiemelten kezeltük az emberi jogi képzés
és egyéb kampányaink (pl. Levélíró Maraton, IDAHOT) kapcsán felmerülő fundraising lehetőségeket. Ezek eredményeképp bevételünk is
növekedett.
(5) Az egyik legfőbb célunk volt meglévő tagjaink és támogatóink elköteleződésének és hosszú távú megtartásának kiépítése. Általános
híreinkről rendszeresen tájékoztattuk, majd egész napos telemarketing tevékenység keretein belül az év során két alkalommal kerestük fel
őket. Kéthavonta interjút készítettünk egy-egy tagunkkal, támogatónkkal, mellyel célunk volt egy olyan sorozat elindítása, amelyen
keresztül közelebb hozhattuk a külső szemlélőkhöz és bemutathattuk azokat, akik régóta elkötelezett támogatói az Amnesty International
Magyarországnak. Negyedéves pénzügyi beszámolóinkkal átláthatóságunkat igyekeztük növelni mindazok számára, akik anyagi
támogatásukkal hozzájárulnak mindennapi munkánkhoz és kampányaink megvalósításához, ezáltal pedig nagyobb emberi jogi hatás
eléréséhez. Új támogatóink felé köszönetünk kifejezéseképpen tagsági kártyákat készíttettünk, amelyekkel az emberi jogi barát helyeinken
(Fénypontok) kedvezményes vásárlásra jogosultak.
(6) Bevételünk növelése céljából több programot is indítottunk, melyek közül néhány új a korábbiakhoz képest. Az előző évekhez hasonlóan
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tavaly is volt 1% kampányunk, valamint Levélíró Maraton és Emberi jogi világnap, melyen összekötöttük a kampányeseményt a
fundraising tevékenységgel. Ezúttal azonban a már-már hagyományossá váló kitelepült Amnesty shop-unkban nem csak meglévő
ajándéktárgyainkat, hanem felkért alkotók Amnesty dizájnjára felépített termékeiket is meg lehetett vásárolni. Újszerű adománygyűjtési
programjaink között említhetjük a márciusban elindult webshop-ot, a májusi Szabad a csók elnevezésű IDAHOT kampánytémában
megrendezett eseményünket, melyen a szokásos tombolajegyek és termékeink vásárlásával, valamint az aktivisták és tagok által sütött
sütemények vásárlásával is lehetett minket támogatni. A Norvég Civil Támogatási Alap 2013-ban megnyert pályázatának tevékenységeit,
programjait tovább folytattuk, melynek része volt az emberi jogi nyári táborunk. Ennek költségeinek fedezését részben az Adjuk össze
online kampányfelület segítségével valósítottuk meg. A programot támogatók számára Támogatói estet szerveztünk, melyen részletesen
beszámoltunk mind a tábor tartalmi, mind pedig a pénzügyi részéről. 2014. év végén benyújtottuk pályázatunkat a Te, én, mi és az emberi
jogok elnevezésű emberi jogi képzési programunkkal, melynek 2. fordulójába való továbbjutásról még abban az évben kaptunk értesítést.
A pályázat következő lépéseként részletesen kidolgoztuk a 14 hónapos programot, melynek végső eredményéről 2015-ben tájékoztattak
minket: megnyertük a pályázatot. A program 2015. márciusában indult.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

(A) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Fülöp Ágnes
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***
Az Amnesty International Magyarország 2014. évi költségvetését „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója
és közhasznúsági melléklete” dokumentum tartalmazza.
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