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(I) EMBERI JOGI CÉLOK

1. EU-ELNÖKSÉGNEK SZÓLÓ EMBERI JOGI AJÁNLÁSAINK

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Az AI január 4-én átadta hivatalos ajánlásait a soros magyar EU-elnökség számára, amely 8 fő területre 

koncentráló emberi jogi ajánlásokat tartalmaz az Unió tevékenységével és politikájával kapcsolatban. 
Ezek az alábbiak:
(1) hátrányos megkülönböztetés (romákat és az LMBT közösségeket érő diszkrimináció)
(2) a nők elleni erőszak
(3) a bevándorlás- és menekültügy
(4) az  Unió  csatlakozása  az  Emberi  Jogok  és  Alapvető  Szabadságjogok  Védelméről  Szóló  Európai 

Egyezményhez
(5) az EU globális szerepe 
(6) az EU-ENSZ kapcsolatok
(7) a vállalati felelősségvállalás
(8) nemzetközi igazságszolgáltatás. 

✔ Hivatalos találkozón vitatta meg Nicolas Beger (az AI Európai Intézetek Irodájának igazgatója) és Jeney 
Orsolya  (AI  Magyarország  igazgatója)  Répássy  Róbert  igazságügyért  felelős  államtitkárral az  AI 
ajánlásainak jegyzékét. 
◦ Az AI kérése az elnökség felé: Magyarország vezetésével az EU immár nagyobb figyelmet szentelne 

arra, hogy saját háza táján is rendet rakjon, és határozottan lépjen fel olyan tagállami emberi jogi 
jogsértések  esetén,  mint  például  az  erőszakos  kilakoltatások  Romániában,  a  roma  telepesek 
kitoloncolása Franciaországból, illetve a CIA rendhagyó „repülőjáratai”.  Jeney Orsolya kiemelte, 
hogy  az  ajánlások  átfogó  jegyzékéből  különösen  nagy  hangsúlyt  szeretnénk  fektetni  a 
diszkrimináció  elleni  küzdelemre,  amely  Unió-szerte  súlyos  probléma  –  különös  tekintettel  a 
romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre. 

✔ Az AI Magyarország kampányolásba kezdett a médiatörvények (ún. médiaalkotmány és médiatörvény) 
ellen,  mivel  álláspontunk  szerint  szükségtelenül  és  aránytalan  mértékben  korlátozhatják  és 
veszélyeztethetik  a  véleménynyilvánítás  és  tájékozódás  szabadságát.  Célunk,  hogy  a  kormány  a 
törvényeket  visszavonja,  vagy  változtassa  meg  úgy,  hogy  azok  megfeleljenek  a  vonatkozó  EU-s  és 
nemzetközi  emberi  jogi  normáknak,  és  ne  korlátozzák  a  megengedettnél  nagyobb  mértékben 
szabadságjogainkat. Ennek érdekében  levélíró akciót    indítottunk  , amely  mellett az AI Magyarország 
csatlakozott a civilek által indított “Egymillióan a magyar sajtószabadságért” Facebook-csoporthoz, és 
társszervezőként részt vett az általuk kezdeményezett Kossuth-téri tüntetéseken.
◦ Január 14-i első tüntetésen 23-30 AIM aktivista volt 

jelen,  és  „Sajtószabadságot!”  feliratú  matricával 
leragasztott szájjal tiltakoztunk a törvény ellen.

◦ A január 27-i  második tüntetésen is  részt  vettünk 
aktivistáinkkal, és az AIM igazgatója, Jeney Orsolya 
is beszédet mondott, amelyben a médiatörvényekkel 
kapcsolatos  emberi  jogi  aggályokról  szólt: jogaink 
széles körének gyakorlása lehetetlenülhet el a sajtó 
szabadsága nélkül. 

◦ A március 15-i „Egymillióan a sajtószabadságért” csoport által szervezett tüntetésen is ott voltunk. 
◦ A  kormány  az  EU  nyomásának  ugyan  engedett,  de  csak  néhány  ponton  változtatta  meg  a 

szabályozást.  Az  Amnesty  International  egy  nyilvános  háttéranyaggal reagált:  a  változtatások 

CÉLOK: 
1. Az AI felhívja a figyelmet, hogy az EU-nak nemcsak határain kívül kell az 

emberi jogok tiszteletben tartását megkövetelnie, hanem fontos, hogy a 
tagállamai emberi jogi problémáit is felismerje és azokat hatékonyan kezelje. 

2. „A Te leveleden is múlik” - az EU elnökség figyelmébe ajánl az AI tíz esetet 
is, amelyek súlyos emberi jogi jogsértések áldozatául esett egyének és 
csoportok történetét mutatják be, és akiknek az érdekében különösképp kéri 
a magyar elnökség beavatkozását. Levélírásra ösztönöz a szervezet 
mindenkit, hogy kérjék az illetékes hatóságokat az egyes esetekben való 
beavatkozásra.

http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/a-magyar-eu-elnokseg-csak-az-emberi-jogok-tiszteletben-tartasaval-epithet-egy-er%C5%91sebb-europat-/-hungarys-eu-presidency-should-strive-for-europe-with-a-human-rights-to
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR27/004/2011/en
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150129880836575.304106.44847086574&type=3
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/az-amnesty-international-ma-is-a-sajtoszabadsagert-tuntetett
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/az-amnesty-international-ma-is-a-sajtoszabadsagert-tuntetett
http://www.youtube.com/watch?v=cXfl-xKiWjc
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/az-amnesty-international-magyarorszag-is-szervezi-es-reszt-vesz-a-tuntetesen-a-sajtoszabadsagert-/-amnesty-international-hungary-takes-part-as-an-organiser-in-the-dem
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150098618146575.288808.44847086574&type=3
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/sajtoszabadsagot
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/ne-engedd-hogy-elfojtsak-a-velemenynyilvanitas-szabadsagat-magyarorszagon
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/ne-engedd-hogy-elfojtsak-a-velemenynyilvanitas-szabadsagat-magyarorszagon


ellenére, továbbra is úgy látja, hogy a jelenleg érvényes médiaszabályozás korlátozhatja a szólás-,  
véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát. 

✔ Az EU-elnökségi munka keretein belül egyeztetést kezdtünk több nemzetközi és hazai, roma és nem roma 
civil szervezettel, hogy együttesen próbáljuk befolyásolni az elnökséget a készülő Uniós roma stratégiával, 
és az ahhoz kapcsolódó nemzeti roma stratégiával kapcsolatban.
◦ Június  24-én,  a  magyar  EU-elnökség  lezárásával  elfogadták  az  Európai  Roma  Keretstratégiát, 

amely tagadhatatlanul egy fontos eredménye a magyar EU-elnökségnek. Ugyan a Keretstratégia az 
AI  és  partnerei  szerint  sok  kívánnivalót  hagy  maga  után,  de  szervezetünk már  azt  egy  fontos 
lépésnek tartja, hogy egyáltalán megszületett ez a dokumentum, és Uniós szinten is komolyabb a 
kötelezettségvállalás Európa egyik legnagyobb és legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő kisebbsége 
felé. Ez az uniós stratégia csak egy keretet ad, ezért a végrehajtás szempontjából a tagállamokon a 
sor, hogy teljesítsenek. 

✔ Április 4-én, az EU-elnökség félidejében az AI egy nem túl hízelgő értékelést hozott nyilvánosságra a 
magyar elnökség teljesítményéről. 

✔ A migrációs jogok és a menedékkérők védelmével kapcsolatban is lobbiztuk a magyar elnökséget, arra 
kérve,  hogy  az  Észak-Afrikából  érkező  menekült-hullám  feltartóztatása  helyett,  az  emberi  jogok 
tiszteletben tartásán alapuló, átgondolt programokat és vízum-rendelkezéseket foganatosítson.

2. MÉLTÓSÁGOT MINDENKINEK - KAMPÁNY A ROMÁKKAL SZEMBENI DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Egyeztettünk a rendőrség szóvivőjével, illetve a rendőrség más munkatársaival, és megvitattuk velük 

ajánlásainkat egy speciális  rendőrségi képzés  bevezetésére, amely csökkentheti az előítéletességet a 
rendőrség soraiban, és javíthatja  a rendőrség munkáját  a gyűlölet-bűncselekmények felderítésében. 
Továbbá előadtuk ajánlásainkat iránymutatások bevezetésére egy rendőrségi protokoll keretében, amely 
segítené a rendőrök számára a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó jogszabályok alkalmazását.     

✔ „Erőszakos támadások a romák ellen Magyarországon: Itt az idő a rasszista szándék kivizsgálására” 
című jelentésünket  tárgyalta az    Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és    vallásügyi bizottsága  . 
Jeney  Orsolya  igazgató  bemutatta  a  jelentést,  és  ismertette  az  AI  ajánlásait  a  gyűlölet-
bűncselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyabbá tételére. Az ülésen részt vett Balog Zoltán, 
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Pest megyei ügyészség, és a Legfelsőbb Bíróság egy-egy 
munkatársa.  Az  ülés  eredményeképp  a  tagok  elfogadtak  egy  közös  nyilatkozatot,  amely  elítéli  a 
rasszista  erőszakot.  Szabó  Tímea  bizottsági  alelnök  (LMP)  külön  üdvözölte  az  AI  ajánlásait,  és 
felvetette  az  államtitkár  úrnak,  hogy  egy  országos  szintű  nyilvántartási  rendszert,  és  a  rendőrségi  
képzés fejlesztését mindenképp érdemes lenne megvalósítani az AI ajánlásai közül. 

✔ Az AIM figyelemmel kísérte a történteket (a helyszínen és partnereken keresztül), és többször nyomást 
gyakorolt a kormányra és a rendőrségre a  gyöngyöspatai helyzet kapcsán, ahol szélsőséges nézeteket 
valló,  magukat  polgárőröknek  beállító  csoportok  március  elejétől  kezdtek  „járőrözni”,  amely  során 
valójában rasszista indíttatásból zaklatták és erőszakosan fenyegették a helyi roma lakosságot. 

✔ Március folyamán más nemzetközi emberi  jogi civil  szervezetekkel együtt  levélben  szólítottuk fel  a 
magyar kormányt, hogy biztosítson diszkriminációmentes védelmet roma állampolgárai számára, mikor 
őket  szélsőséges  csoportok  fenyegetik.  Majd  ugyancsak  a  gyöngyöspatai  események  kapcsán 
elindítottuk az első  Magyarországgal  foglalkozó nemzetközi  Amnesty   „sürgős  akciót  .  amelyben arra 
kértünk mindenkit, hogy a fenti kéréssel forduljanak a magyar hatóságokhoz. A gyöngyöspatai helyzet 
súlyosságára, a rendőrség tétlenségének veszélyességére és a kormányzat felelősségére hívtuk fel  a 
figyelmet a Belügyminisztérium előtt, a  rasszizmus elleni világnapon megtartott megemlékezésen és 
demonstráción.  A  sürgős  akciót,  és  ezáltal  a  gyöngyöspatai  események  hírét  számos  európai 
politikushoz és nemzetközi szervezethez is eljuttattuk, akik azután szintén azzal a kéréssel fordultak a 
magyar hatóságokhoz, hogy avatkozzanak be védelmet garantálva a fenyegetett roma lakosságnak. 

✔ Az áprilisban Gyöngyöspatán eszkalálódó erőszakra reagálva újabb  sajtóközleményt adtunk ki „Itt az 
idő a rasszista erőszak megállítására” címmel. 

CÉLOK:
1. Az AI Magyarország az európai regionális kampányba illeszkedve küzd a 

romákat érő diszkrimináció és jogsértések ellen. Kiemelt figyelmet fordít a 
szervezet a rasszista támadásokkal, 2010 novemberében kiadott jelentése 
nyomán az AI Magyarország kampányt indított a rasszista erőszak hatékony 
hatósági megakadályozása és megelőzése érdekében Magyarországon.  

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR27/005/2011/en/57f69249-6244-4252-843f-8a155c710e62/eur270052011en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR27/005/2011/en/57f69249-6244-4252-843f-8a155c710e62/eur270052011en.html
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/ai_errc_hrf_open_letter_20110319
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/sajtokozlemeny-%E2%80%93-itt-az-id%C5%91-a-rasszista-er%C5%91szak-es-felelemkeltes-megallitasara
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/sajtokozlemeny-%E2%80%93-itt-az-id%C5%91-a-rasszista-er%C5%91szak-es-felelemkeltes-megallitasara
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/sajtokozlemeny-%E2%80%93-az-orszaggy%C5%B1les-emberi-jogi-bizottsaga-az-amnesty-international-er%C5%91szakos-tamadasok-a-romak-ellen-magyarorszagon-cim%C5%B1-jelenteset-t
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/sajtokozlemeny-%E2%80%93-az-orszaggy%C5%B1les-emberi-jogi-bizottsaga-az-amnesty-international-er%C5%91szakos-tamadasok-a-romak-ellen-magyarorszagon-cim%C5%B1-jelenteset-t
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/sajtokozlemeny-%E2%80%93-az-orszaggy%C5%B1les-emberi-jogi-bizottsaga-az-amnesty-international-er%C5%91szakos-tamadasok-a-romak-ellen-magyarorszagon-cim%C5%B1-jelenteset-t
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/eu-elnokseg/jha_hu_presidency_20110512
http://www.politics.hu/20110404/amnesty-says-hungarys-eu-presidency-performance-fails-to-impress/


✔ Egy találkozón az AIM igazgatója, Jeney Orsolya osztotta meg a szervezet aggályait a gyöngyöspatai 
helyzet és az állam reagálása kapcsán az ENSZ rasszizmussal foglalkozó különmegbízottjával is. 

✔ 2011.  október  26-án  az  AIM munkatársai  részt  vettek  az  ún.  „Gyöngyöspata  bizottság” ülésén  a 
Társaság a Szabadságjogokért,  a Magyar Helsinki Bizottság, és Magyar Vöröskereszt munkatársaival 
együtt. A civil szervezetek beszámoltak tapasztalataikról és aggályaikról a Gyöngyöspatán történtekkel 
kapcsolatban. Többek között elhangzott, hogy milyen súlyos jogsértéseket dokumentáltak a helyszínen, 
amelyekkel  kapcsolatban  a  rendőrség  nem  lépett  fel  megfelelően.  Jeney  Orsolya,  az  AIM 
képviseletében  elmondta,  hogy  nemzetközi  emberi  jogi  kötelezettségeiből  fakadóan  elsősorban  a 
magyar állam feladata a hátrányos megkülönböztetés és a rasszista erőszak ellen védelmet nyújtani, 
ami nem teljesülhet a hatékony rendőri eljárás hiányában, ami Gyöngyöspatán többször jellemző volt.

✔ Ugyanígy  levélben  kértük,  majd  sajtóközleményben is,  hogy  Hejőszalontán a  rendőrség  megfelelő 
védelmet  garantáljon  a  helyi  lakosoknak  megkülönböztetéstől  mentesen.  Részt  vettünk  a 
Hejőszalontán, április 2-án rendezett szolidaritási akción, amelyen az odalátogató civilek és néhány 
helyi együtt tiltakoztak a szélsőjobboldal kirekesztő céllal megrendezett vonulása ellen. 

✔ Szintén  levelet intéztünk  a  hatóság  más  civil  szervezetekkel  együtt  Hajdúhadház ügyében,  ahol 
hasonlóképp megjelentek a magukat polgárőrnek beállító szélsőséges csoportok. 

✔ A  májusban  bemutatásra  került  éves  jelentésben a  legnagyobb  sajtófigyelmet  a  romák 
diszkriminációjával kapcsolatos megállapítások kapták. 

✔ Részt vettünk egy közös  civil szervezeti együttműködésben, amely figyelemmel kísérte a magyar EU-
elnökség alatt kidolgozásra került EU Roma Keretstratégiát. Jelen voltunk a Budapesten, április 8-án 
rendezett Roma Platform találkozón, és  tüntetést szerveztünk több civil szervezettel együtt, az ellen 
tiltakozva,  hogy  az  Unió  egyáltalán  nem  tett  erőfeszítéseket  arra,  hogy  bevonja  a  Stratégia 
elkészítésébe a  roma közösségeket,  illetve  a  roma,  és  roma ügyekkel  foglalkozó  civil  szervezetek. 
Demonstrációnkkal arra  is  felhívtuk  a  figyelmet,  hogy  a  Stratégiában  nem  jelenik  meg  elég 
hangsúlyosan az emberi jogi szempont, és nem fogalmaz meg célokat a diszkrimináció és a rasszista 
erőszak megakadályozására. 

✔ Április  8-án,  a  nemzetközi  roma  nap  alkalmából 
rendezvényt tartottunk a  budapesti  Gödör  Klubban, 
ahol  többek  között  emberi  jogi  képzés  volt 
gimnazistáknak,  kerekasztal-beszélgetés  újságírókkal 
a  média  szerepéről  a  rasszizmus  terjedésében,  és 
beszélgetés civil szervezeti résztvevőkkel a rasszista 
bűncselekményekről.  

✔ Magyarország  az  ENSZ  Egyetemes  Időszakos 
Felülvizsgálata (UPR)  kapcsán -  az  ENSZ  által 
végzett  legátfogóbb  emberi  jogi  felülvizsgálat  – 
árnyékjelentést adott  be  az  AIM  2010  végén  a 
rasszista  bűncselekményekkel  szembeni  állami 
fellépés  témájában.  2011  során  több  alkalommal 

média és lobbi tevékenységgel járultunk hozzá ahhoz, hogy a UPR során a tagállamok fogalmazzanak 
meg ajánlásokat a rasszista motivációjú bűncselekmények elleni fellépés hatékonyabbá tétele kapcsán. 

✔ Lobbi  találkozókon  vettünk  részt  különböző  nagykövetségeken,  hogy  közvetítsük  az  ajánlást  tevő 
tagállamok számára az AI által észlelt problémákat és szervezetünk ajánlásait. 

✔ 2011. május 5-én, egy héttel Magyarország szóbeli meghallgatása előtt szerveztünk egy sajtó előtti 
panel-beszélgetést, amelyen az árnyékjelentéseket beadó civil szervezetek elmondhatták álláspontjukat 
a magyar emberi jogi helyzettel kapcsolatban. A cél az volt, hogy felhívjuk a magyar sajtó figyelmét a 
UPR-ra, és azon emberi jogi szempontokra, amelyeket a hazai civil szervezetek fontosnak tartanak. Az 
eseményen részt vettek a Külügy, és a Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium képviselői is. 

✔ 2011. május 11-én zajlott Magyarország szóbeli UPR meghallgatása az Emberi Jogi Tanács előtt. Sok 
ajánlás fogalmazódott meg Magyarország számára a gyűlölet-bűncselekményekkel, és a romák jogainak 
védelmével kapcsolatban – amelyek egyértelműen tükrözik az AI ajánlásait. 
◦ 2011.  szeptember  22-én  több  civil  szervezettel  együtt  részt  vettünk  egy  találkozón  a  KIM, 

Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkárával és a Külügyminisztérium munkatársaival. A civil 
szervezetekkel közösen tett javaslatunk a kormányzat felé: építsen ki egy mechanizmust a UPR 
ajánlásainak végrehajtására, amelyben a civil szervezetek is részt vehetnek.

◦ 2011  szeptemberében  Magyarország  UPR  jelentésének  megszavazásakor  az  AI  képviselője  is 
felszólalt, és nyomatékosította az AI ajánlásait a rasszista bűncselekményekkel szembeni fellépés 
hatékonyabbá tételére jogi, intézményi és gyakorlati változtatásokkal. 

◦ Magyarország  UPR  jelentésében több  fontos,  a  gyűlölet-bűncselekmények  elleni  megfelelő 
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fellépést elősegítő ajánlást fogadott el a kormány, amelyeket az AI is megfogalmazott. Az AIM most 
több  civil  szervezettel  együttműködésben  azért  lobbizik,  hogy  ezen  elfogadott  ajánlásokat  a 
kormány valóban végre is hajtsa.  

✔ Az Uniós keretstratégia létrejöttét  követően figyelemmel  kísértük a  magyar nemzeti  roma stratégia 
alakulását is. 
◦ Novemberben egy írásbeli szakvéleményt  adtunk be a Minisztériumnak, amelyben elsősorban az 

emberi  jogi  megközelítés,  a  konkrét  diszkrimináció-ellenes  intézkedések  és  a  rasszista 
bűncselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos célok hiányát emeltük ki. A beadvány hatására a 
stratégia végleges szövegébe már bekerült az etnikai motivációjú bűncselekmények elleni állami 
fellépés kötelezettsége is. 

◦ A sajtóban is elmondtuk véleményünket a stratégiáról. 
◦ Az AIM részt vesz egy civil szervezeti együttműködésben, amely közös erővel ír háttérelemzést és 

szakvéleményt a nemzeti stratégiáról, és annak megvalósíthatóságáról. Ezt a véleményt az Európai 
Bizottságnak, a minisztériumnak és az országos roma önkormányzatnak juttattuk el. 

✔ A romákat érő diszkriminációval foglalkoztunk a lakhatás kapcsán is: 
◦ Szerbiában népes nemzetközi aktivista csapat vett részt 

az  újvidéki  EXIT fesztiválon,  köztük  egy  magyar 
aktivista  is.  A  „Roof  over  your  head”  („Tető  a  fejed 
felett”)  kampány  során  az  önkéntesek  aláírásokat 
gyűjtöttek, az egyik fellépő pedig külön számmal hívta 
fel a figyelmet a kampányra. Ezzel az aktivizmussal és 
az áprilisban bemutatott  jelentéssel a célunk az volt, 
hogy meggyőzzük a szerb kormányt,  törvényben tiltsa 
meg az önkormányzatok által önkényesen végrehajtott, 
erőszakos kilakoltatások gyakorlatát, amely legfőképp a 
romákat érinti.

◦ A szerb kilakoltatások megállításáért, és egy a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban álló, 
hatékony  romániai  lakhatási  törvény  érdekében  gyűjtöttünk  aláírásokat  a  Bánkitó  és  a  Sziget 
fesztiválokon  is.  Összesen  több  mint  800 aláírással  járultunk hozzá  a  nemzetközi  gyűjtéshez, 
amelynek végeredményét a lakhatási világnapon, októberben adtak át a szervezet képviselői a szerb 
és a román minisztereknek. 

3. AZ LMBT JOGOK IS EMBERI JOGOK!

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Levélben és  közleményben   tiltakoztunk az  ellen,  hogy  a  budapesti  rendőrség  a  meghosszabbított 

útvonalra megtiltotta a 2011-es meleg felvonulást. A rendőrségi határozatot a bíróság felülbírálta, és 
hatályon kívül helyezte. Ekkor  újabb levelet intéztünk a rendőrséghez, arra kérve őket, hogy tartsák 
tiszteletben  a  döntést,  és  ennek megfelelően  nyújtsanak  hatékony  védelmet  a  felvonulás  minden 
résztvevőjének. 

✔ Az áprilisban elfogadásra  került  új  Alaptörvényben az  AI  kifogásolta  többek között  azt  is,  hogy a 
diszkrimináció  tilalma  nem  tartalmazza  a  szexuális  irányultságon  és  a  nemi  identitáson  alapuló 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát, illetve hogy a házasság fogalmát mint egy férfi és nő közötti 
életközösségként  határozza  meg,  és  ezzel  elvezethet  az  azonos  neműek  házasságának  kifejezett 
tiltásához.  
◦ Levelet  intéztünk  a  Köztársasági  elnök  úrhoz,  hogy  ne  írja  alá  az  új  Alaptörvényt,  majd 

közleményben és nemzetközi fórumokon is véleményeztük az új alkotmányt. 
◦ Április 15-én részt vettünk egy tüntetésen, amely az Alaptörvény elfogadása ellen tiltakozott. 

CÉLOK:
A kampány célja, hogy elérje, másokhoz hasonlóan, a leszbikus, meleg, 
biszexuális és transzszexuális (LMBT) közösség tagjai is szabadon gyakorolhassák 
emberi jogaikat. Ennek részeként az AI Magyarország célja és tevékenysége:

1. A Meleg Büszkeség felvonulások békésen és szabadon megrendezésre 
kerüljenek, és a résztvevők hatékony védelemben részesüljenek. 

2. Homofób törvénykezés és intézkedések visszavonása és megváltoztatása 
világszerte. 

3. Fellépni a magyarországi LMBT közösséget érő támadásokkal és 
diszkriminációval szemben. 
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✔ Május  17-én az  AIM  is  megemlékezett  a  nemzetközi  Homofóbia  ellenes  világnapról, azokról  az 
áldozatokról,  akiket  szexuális  irányultságuk,  nemi identitásuk,  vagy az LMBT jogokért  való  küzdelmük 
miatt kerültek börtönbe, estek gyilkosság, erőszak áldozatául vagy üldözték őket. 1991-ben ezen napon 
törölte az Egészségügyi Világszervezet a betegségek listájáról a homoszexualitást. 

✔ A homofóbia  ellenes  világnap  másnapján  döntöttek  az 
orosz hatóságok úgy, hogy betiltják a 2011-es moszkvai 
meleg  büszkeség  menetét.  Az  Amnesty  International 
tiltakozását fejezte ki.

✔ Az AIM  LMBT kampányának egyik fókusza a  homofób 
törvényekkel szembeni fellépés. Májusban az AI is arra 
buzdított  mindenkit,  hogy  levélírással  tiltakozzanak  a 
készülő  ugandai  homofób  törvény  ellen,  amely  akár 
halálbüntetéssel  is  sújtotta  volna  az  azonos  neműek 
közti szexuális kapcsolatot.  Pozitív fejlemény volt, hogy 

május 13-án úgy oszlott fel az ugandai parlament, hogy végül mégsem foglalkozott ezzel a törvénnyel. 
Az AI továbbra is figyelemmel kísérte a helyzet alakulását. 

✔ Június 4-én, több külföldi szekció aktivistáival  együtt mi is részt vettünk a  pozsonyi Rainbow Pride 
felvonuláson, hogy a szlovák LMBT közösséget támogatásunkról biztosítsuk, és felhívjuk a figyelmet a 
hátrányos  megkülönböztetés  minden  formája  elleni  fellépés,  a  tolerancia,  az  esélyegyenlőség 
támogatásának fontosságára. 

✔ A  Budapest  Pride szervezői  a  felvonulás  mellett  sok  érdekes programmal  készültek,  köztük  az  AI 
LMBT-csoportja által június 14-én szervezett workshoppal: „Család, házasság, antidiszkriminációs jog 
a nagyvilágban és itthon” címmel. 
◦ A Pride felvonulást megelőzően egy sajtóközleményben kértük nyomatékosan a rendőrséget, hogy 

tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy megfelelő védelmet biztosítson a felvonulás minden 
résztvevőjének diszkriminációtól mentesen. A sajtóközleményünkre reagálva a  rendőrség ígéretet 
tett arra, hogy megfelelő számú rendőrrel fogja vigyázni a felvonulást résztvevőit. A rendőrség azt is 
közölte a Pride szervezőivel  és az AI-val,  hogy egy ellentüntetést  jelentettek be az Oktogonra, 
amely a felvonulás útvonalába esik. 

◦ Az AI egy több mint  40 fős nemzetközi delegációval  vett részt a budapesti Pride felvonuláson. 
Aktivistáink és  AI munkatársak  Európa különböző részéről  érkeztek.  Egy feldíszített  kamionnal 
vonultunk, és a felvonulás megnyitóján beszédet mondott Nicolas Beger, az AI Európai Intézetek 
Irodájának igazgatója. A holland AI szekció filmesei a helyszínen voltak, és filmet készítettek a 
rendezvényről. 

◦ A rendezvény rendben, megfelelő rendőri biztosítással lezajlott. 
✔ Augusztus 13-án megtartott  első prágai Pride felvonuláson a cseh iroda munkatársai mellett számos 

magyar aktivista is részt vett, hogy támogassák a felvonulást. 
✔ Október 2-án tervezték megtartani a negyedik belgrádi Meleg Méltóság Menetet. A tavalyi incidensek 

elkerülése érdekében az Amnesty International is felszólította a szerb kormányt, hogy biztosítsák a 
felvonulás biztonságos megrendezését, az LMBT közösség ellen elkövetett erőszakos támadások elleni 
megfelelő rendőri fellépést, továbbá az esetleges gyűlölet-bűncselekmények azonnali kivizsgálását. Az 
AIM is csatlakozott a nemzetközi Sürgős Akcióhoz. Az AIM önkéntes LMBT csoportja is levelet küldött 
a belgrádi menet szervezőinek, amelyben szolidaritásukról és támogatásukról biztosították őket. 

✔ November 20-án volt a  Transzneműekre Emlékezés Napja, ami a transzfób erőszak áldozataivá vált 
emberek emléknapja. Ebből az alkalomból LMBT csoportunk filmvetítést tartott. Az est vendége Novák 
Angéla volt, a vetített film pedig a Transamerica. 

✔ December  10-én,  az  Emberi  Jogok  Világnapján  levélíró  maratont  rendezünk.  Jean-Claude  Robert 
Mbede esete rávilágít azokra a súlyos emberi jogi jogsértésekre, amit a kameruni leszbikus, meleg 
biszexuális és transznemű közösség tagjai nap mint nap elszenvednek. Jean-Claude jelenleg három 
éves börtönbüntetését tölti az ország egyik fegyházában, „homoszexualitás gyakorlata vagy kísérlete” 
bűncselekmény miatt. Az  akció keretében december 31-ig még az aláírók felléphettek azért, hogy az 
országban megszüntessék a homoszexualitás kriminalizációját,  és véget vessenek a meleg közösség 
tagjait érő zaklatásnak, letartóztatásoknak és a diszkrimináció minden formájának.

✔ December  13-án  LMBT-csoportunk  karácsonyi  filmvetítést  rendezett  meleg  családokról.  A  Reggeli 
Scottal  c.  film mellett  meghívott  vendégeik,  Faix-Prukner Csilla  és Rózsa Krisztián pszichológusok 
beszélgettek a témáról, nehézségekről, tapasztalatokról, aggályokról és jogi lehetőségekről.
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4. HALÁLBÜNTETÉS ELLENI KAMPÁNY

2011-ben fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Amnesty International 4 globális kampányt hirdetett meg, 
melyek közül a halálbüntetésre esett a választás az AI Magyarországon belül.  

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Március 28-án az Amnesty International bemutatta a  halálbüntetésről  és végrehajtott kivégzésekről 

szóló világjelentését. A  jelentés megállapítja, hogy az ismert kivégzések száma – Kínát leszámítva – 
ismét  csökkent  (2010:  527,  2009:  714).  Aggodalomra ad okot viszont az,  hogy nem életellenes 
bűncselekmények, például csempészet, drogkereskedelem esetében is egyre gyakrabban alkalmazzák 
ezt a büntetésmódot, különösen Ázsiában és a Közel-Keleten. 

✔ Május  28-án  az  AI  50.  évforduló  (AI@50) ünneplése  alkalmából  a  Gödörben  tartott  az  AIM egy 
aktivista rendezvényt, amelyen elindítottuk a halálbüntetés elleni kampányunkat. Itt az „Amnestyni” (a 
Karinthy Frigyes gimnázium növendékei által létrehozott önkéntes csoport) tagjai tartottak egy előadást 
a halálbüntetésről.

✔ Június 25-én az AIM Ven Csia-pao, a kínai miniszterelnök Budapestre látogatása alkalmából egy utcai 
akcióval  arra hívta fel a figyelmet, hogy Kínában hajtják végre a legtöbb kivégzést, és felszólított a 
halálbüntetés eltörlésére. A miniszterelnök végül a hivatalosan tervezettnél egy órával korábban (reggel 
hétkor) jelent meg a Vörösmarty téren, ennek ellenére a médián keresztül mégis sok emberhez eljutott 
az üzenetünk.  Blogbejegyzésünkben is beszámoltunk a kínai államfő látogatásáról,  és az azt kísérő 
visszásságokról, amely az ellene tiltakozni kívánók gyülekezési szabadságának gyakorlását illeti.  Dr. 
Szabó  Máté,  az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  augusztus  4-én  kiadott  jelentésében 
megállapította,  "hogy  a  rendőrség  szükségtelenül  korlátozta,  ezzel  sértette  a  szabad  vélemény-
nyilvánításhoz való jogot, amikor azokat igazoltatta, vezette el, akik nem magyar, vagy kínai zászlót, hanem 
tibetit tartottak a kezükben, vagy a Fálun Gong mozgalomra utaló feliratot viseltek." 

✔ A halálbüntetés elleni kampányunk fő fókuszában Fehéroroszország áll. Online petíciónkkal arra kértük 
a  fehérorosz  elnököt,  hogy vezessen be moratóriumot  a  kivégzésekben,  és  vonja  vissza  a  mostani 
halálos  ítéleteket.  Így  egész  Európa halálbüntetés  mentes  övezetté  válhat.  Az  év  végén  250 ezer 
aláírást adtak át az AI munkatársai a fehérorosz vezetésnek. Az AIM több online petícióját több mint  
3000-en írták alá. 

✔ Augusztus és szeptember folyamán világszerte több százezer aktivistával együtt  Troy Davis ügyében 
kampányoltunk. 
◦ Már korábban, 2009-ben is csatlakozott az AIM 

és aktivistái  a Troy Davis-ért  tartott  nemzetközi 
akciónaphoz. 

◦ 2011-ben Troy Davis már 20 éve volt halálsoron, 
ami  alatt  mindvégig  kitartott  ártatlansága 
mellett. Ügyében komolyan felmerült, hogy egy 
ártatlan  embert  végeznek  ki.  Az  ellene  hozott 
ítélet  kizárólag  tanúvallomásokon  alapult,  nem 
találtak fizikai bizonyítékot, ami őt a bűntényhez 
kötötte  volna.  Ráadásul  a  kilenc  főbb  tanúból 
hét már korábban visszavonta vallomását. 

◦ Az AIM és aktivistái, támogatói szeptember 16-án tartottak egy demonstrációt az Egyesült Államok 
budapesti nagykövetsége előtt kegyelmet követelve Troynak, aki ellen nem volt tárgyi bizonyíték. 

◦ Világszerte több százezren kérték az ítélet visszavonását, ennek ellenére a bíróság majd a kegyelmi 
testület nem talált elég kétséget bűnösségét illetően, és zöld utat adtak a kivégzésnek.  Az egész 
AI mozgalommal és még sok százezer emberrel együtt  az utolsó percekig reménykedtünk,  hogy 
megállítják az utolsó pillanatban mégis megakadályozzák az állami „törvényes gyilkosságot”. Újból 
is  újból  kértük  az  illetékeseket,  adjanak  kegyelmet.  Bár  szó  szerint  az  utolsó  pillanatokban  a 

CÉLOK:
Az  Amnesty  International  minden  esetben,  kivétel  nélkül  ellenzi  a  halálbüntetés 
alkalmazását.  Célunk  a  halálbüntetés  eltörlése  világszerte.  Szervezetünk  alapítása  óta 
(1961) a halálbüntetést törvényben eltörlő államok száma több mint megtízszereződött. 
Ma egyértelmű a globális tendencia ennek a brutális büntetésmódnak az eltörlésére. AZ 
AIM  kampányának  legfőbb  célja  a  moratórium  bevezetése  a  kivégzésekben,  majd  a 
halálbüntetés eltörlése Fehéroroszországban. Emellett ugyanezen célokért kampányolunk 
Kínával, az Egyesült Államok halálbüntetést gyakorló államaival, a közel-keleti és ázsiai 
országokkal kapcsolatban.

http://amnestyblog.net/2011/03/29/halalbuntetes-2010-ben-death-penalty-in-2010/
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2011/en/ea1b6b25-a62a-4074-927d-ba51e88df2e9/act500012011en.pdf
http://amnestyblog.net/2011/09/20/ne-a-mi-nevunkben-georgia-nem-vegezheti-ki-troy-davist/
http://amnestyblog.net/2011/09/20/meg-nincs-hir-georgiabol/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150327412576575.371827.44847086574&type=3
http://www.amnesty.hu/kis/hirek/az-amnesty-international-magyarorszag-a-halalbuntetes-eltorleset-keri-es-igazsagot-kovetel-troy-davis-nek
http://www.amnesty.hu/kis/hirek/az-amnesty-international-magyarorszag-a-halalbuntetes-eltorleset-keri-es-igazsagot-kovetel-troy-davis-nek
http://amnestyblog.net/2011/06/29/magyarorszag-2011-szovetseges-ellen-tilos-a-balhe/
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/25/12/Magyarorszag_lesz_a_kapu_Kina_es_az_Europai.aspx
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150245505706575.346470.44847086574&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150245505706575.346470.44847086574&type=3


Legfelsőbb Bíróság még egyszer megvizsgálta Troy ügyvédjeinek beadványát, végül nem állították le 
a kivégzést, és szeptember 21-én méreginjekcióval ölték meg Troy Davist. A célunkat nem értük el, 
mégsem szenvedtünk vereséget,  hiszen újabb több százezer embert sikerült a halálbüntetés ellen 
mozgósítani. A kivégzés letaglózta az AI USA-t, de Troy szelleme mindannyiunkban megerősítette az 
akaratot,  nem  szabad  feladni,  nem  hagyhatjuk,  hogy  Troy  halála  hiábavaló  legyen,  a  harcot 
folytatjuk a halálbüntetés ellen világszerte. 

✔ Október  10-én, a  Halálbüntetés  Elleni  Világnapon az  AI  felhívásával  a  kivégzésekben  moratórium 
bevezetésére, és a halálbüntetés eltörlésére szóló felhívásunkat eljuttattuk Fehéroroszország budapesti 
nagykövetségéhez.
◦ Közleményben   is kifejeztük, Fehéroroszországnak fel kell hagynia a kivégzésekkel. 
◦ Este filmvetítést és beszélgetést tartottunk az AIM irodájában aktivisták részére a halálbüntetés 

témájában. 
✔ December 6-án az AI bemutatta a halálbüntetés ázsiai alkalmazásáról készített jelentését. A kutatás 

feltárja, hogy a térségben számos esetben fordul elő ártatlanok kivégzése tévedésből, halálos ítéletek 
kínzással kicsikart vallomás következtében vagy nem tisztességes tárgyalás eredményeképp; és sok 
ázsiai ország – köztük Kína, India, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Tajvan és Pakisztán - még 
mindig óriási lemaradásban a halálbüntetést eltörlő országok sokasága mögött. 

✔ December 10-ig több, mint 250 ezer ember szólította fel Fehéroroszországot a kivégzések leállítására. 
Az akció keretében a fehérorosz Helsinki Bizottság, a Viasna emberi jogi szervezet és az Amnesty 
International  tagsága  világszerte  több  mint  250  ezer  aláírást  gyűjtött  össze.  A  helyi 
kezdeményezésként  induló  petíció  központi  témájává  vált  az  Amnesty  International  50  éves 
évfordulója alkalmából a halálbüntetés eltörléséért indított kampányának. A követeléseinknek egyelőre 
nincs foganatja, de a küzdelmet nem adjuk fel a kampány folytatódik 2012-ben is. 

✔ 2011  év  végi  jó  híre,  hogy  Oregon  állam kormányzója  bejelentette, hogy  kormányzósága  alatt 
felfüggeszti a kivégzések végrehajtását, és javasolja az államban a halálbüntetés eltörlését. Ezzel egy 
fontos lépést tett az állam a halálbüntetés eltörlése felé. 

✔ Másik jó hír: az AI és más szervezetek hosszas lobbizása után az EU megváltoztatta az 1236/2005-ös 
számú tanácsi rendeletet, és ezzel  megtiltotta minden olyan altató, barbiturát szer exportját, amit a 
kivégzéseknél  használnak  a  méreginjekciókhoz.  Ezzel  kereskedelmileg  sem járul  hozzá  az  Unió  a 
kivégzésekhez. 

✔ Végezetül a halálbüntetés számokban:
◦ Semmilyen esetben nem szabható ki halálbüntetés: 97
◦ Köztörvényes bűncselekmény esetében nem szabható ki halálbüntetés: 8
◦ A gyakorlatban nem hajtják végre az ítéleteket: 35 
◦ Összesen: 140
◦ Halálbüntetést alkalmazó és végrehajtó országok: 58

5. KAMPÁNY A NŐK ELLENI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉÉRT 

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Február 13-án részt vettünk a Women Respect egynapos rendezvényen a nőkért, a nőket érő erőszak 

ellen. Mintegy 40 levéllel sikerült hozzájárulnunk Gertrude Hambira – a zimbabwei munkások jogaiért 
küzdő szakszervezeti főtitkár - megsegítéséhez. 

✔ A NaNE Egyesület meghívására mi is részt vettünk a  „Nők Napja – Nem csak nőknek!” rendezvényen 
március 8-án a Gödör Klubban. Izgalmas kerekasztal-beszélgetések és workshopok éppúgy voltak, mint 
civil  szervezetek standjai,  kiállítások és koncertek.  Az Amnesty International kihasználta az alkalmat, 
hogy folytassa Gertrude Hambira zimbabwei jogvédő érdekében megkezdett levélíró kampányát. 

✔ November  25-én  elkezdődött  a  16  Akciónap  a  Nők  Elleni  Erőszak  Megszüntetéséért  az  Amnesty 
International  és  nőjogi  partnerszervezetei,  a  MONA,  a  NaNE,  a  Patent  és  a  Stop  Férfierőszak 
szervezésében.  A 16  Akciónap  arra  kívánt  rávilágítani,  hogy  a  nők  elleni  erőszak  súlyos  emberi  jogi 
jogsértés,  mely  többek  között  az  áldozatok  életét,  emberi  méltóságát,  testi  épségét,  egészségét  és 
biztonságát  sérti  és  veszélyezteti.  November  26-án  került  megrendezésre  a  figyelemfelhívó  és 
megemlékező demonstráció, a Néma Tanúk felvonulás.

✔ December  9-én,  filmklubunk  témája a  prostitúció  problémaköréről  szólt,  Hajdú  Szabolcs  filmjét,  a 
Bibiliotheque Pascalt néztük meg.

CÉL: A Nemi Erőszak Munkacsoport munkájában részt venni, melynek célja a WHO 
protokoll alkalmazása  és a nemi erőszak definíciójának megváltoztatása a BTK-ban.

http://www.amnesty.eu/en/press-releases/torture/0532-0532/
http://www.amnesty.eu/en/press-releases/torture/0532-0532/
http://www.amnesty.hu/blog/oregon-kormanyzoja-leallitotta-a-kivegzeseket-ajtot-nyitva-ezzel-a-halalbuntetes-eltorlesehez
http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA01/023/2011/en
http://amnestyblog.net/2011/10/09/a-halalbuntetes-elleni-harc-vilagnapjan-felszolitjuk-feheroroszorszagot-hogy-vessen-veget-a-kivegzeseknek/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150355456846575.377598.44847086574&type=3
http://amnestyblog.net/2011/09/22/laura-moye-az-amnesty-international-usa-halalbuntetes-elleni-kampany-igazgatojanak-uzenete-troy-davis-kivegzeset-kovetoen/
http://amnestyblog.net/2011/09/22/troy-davis-kivegzese-az-igazsagszolgaltatas-katasztrofalis-hibaja-%E2%80%93-amnesty-international/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150147140001575.308499.44847086574&type=3


(II) EMBERI JOGI KÉPZÉS

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ A  közös  civil  emberi  jogi  képzés  keretében  az  Amnesty  International  Magyarország  három  iskolai 

workshopot tartott az  Óbudai Waldorfban és a Szentgyörgyi Albert 12 évfolyamos Iskolában, melynek 
témája a politikai és lelkiismereti foglyok. A foglalkozásokon összesen mintegy 80 diák vett részt, közülük 
kilencen  azóta  is  rendszeresen  kapnak  információt  a  szervezet  kampányairól.  A  képzéssorozat 
lezárásaként  június  30-án  évértékelő  találkozón  vettünk  részt,  amelyen  felvázoltuk  a  projekt  jövőjével 
kapcsolatos terveket. 

✔ Folytatódott  az  Emberi  Jogi  Barát  Iskola  projekt 
előkészítése a  sajókazai  Dr.  Ámbédkár Iskolával 
együttműködésben.  Ennek  keretében  június  28-
án a Miskolci  Egyetem Tanárképző Intézete által 
megrendezett konferencián vettünk részt, melynek 
témája a hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata 
volt.  Bemutatkozott  többek  között  a  sajókazai 
iskola is, és a konferencia jó alkalom volt a projekt 
további átgondolására is.

✔ A  fesztiválokon mutattuk  be  először  emberi  jogi 
pétanque játékunkat.  A  játék  önmagában  is 
nagyon izgalmas, és egy-egy Amnesty-s jogesetet 
is bemutat. Aktivistáink részletesen elmagyarázták 
a petanque-ot játszó érdeklődők számára mind a 8 jogesetet, melyet követően levelet lehetett írni, illetve 
aláírni  az  adott  személyek  érdekében.  Ezeket  a  leveleket  postáztuk  a  megadott  országokba,  ezzel  is  
hozzájárulva egyének megmentéséhez, helyzetének javításához. Az oktatási időszakban ezzel, a fesztivál-
szerte  kedvelt  játékkal  próbáltuk  felhívni  a  figyelmet  aktuális  egyéni  eseteinkre.  A  játék  és  az  egész 
program sikeresnek bizonyult, összesen 551-en írtak alá levelet. 

✔ Szeptember 16-18. között Liska Márton képzési koordinátor, és Koós Zsuzsa a Dr. Ámbédkár Iskola iskolai 
szociális munkása részt vettek az  Amnesty Human Rights Friendly School's projektjének londoni nyitó 
konferenciáján. A konferencián összesen 9 ország képviselői jelentek meg, ezek közül három országban 
már fut a projekt, Magyarország 5 új országgal együtt idén csatlakozott. A projekt helyszíne a sajókazai dr. 
Ámbédkár Iskola.

✔ Ősszel beindult a sajókazai emberi jogi képzés, amely kéthetente csütörtökönként zajlott a 9. osztályban, 
majd megalakult a diákönkormányzat is. Minden telephelyen képviselőket választottak, akik az Amnesty 
közreműködésével  megalkotott  szervezeti  szabályzat  szerint  aktív  részesei  lesznek  az  iskola  életének, 
szervezetének. Október novemberben zajlott a diákönkormányzati tábor előkészítése, melynek az Amnesty 
is aktív részese volt.

✔ November 18-20. között tartottuk Sajókazán az iskola diákönkormányzati táborát, amely a visszajelzések 
szerint óriási élményt jelentett a diákoknak. Sűrű programot állítottunk össze, részben szakmai, részben 
közösségépítő  foglalkozásokat  terveztünk.  A  sajókazai  csapat  részéről  Koós  Zsuzsi,  Döme  Zsuzsanna 
(Szuzi) és Balogh Bea vették ki részüket a szervezésben, a diákok pedig nagyon aktívan részt vettek a  
kétnapos programokon.

✔ A dr. Ámbédkár Iskolával való együttműködés keretében jogi segítséget nyújtottunk a helyi közösségnek 
azokban  a  konfliktusokban,  amelyek  jellemzően  a  buddhista  közösség  és  az  iskola,  illetve  az 
önkormányzat vagy a rendőrség között alakultak ki. Az egyik ügy éppen az emberi jogi képzésben részt  
vevő 9. osztály 4 tanulóját érintette.

CÉLOK:
1. Részvétel az Emberi Jogi Barát Iskola projekt második szakaszában (IS).
2. Lobbizni azért, hogy Magyarország támogassa az emberi jogi oktatásról és a 

képzésről kiadott nyilatkozatot.
3. Képzést biztosítani a rendőröknek a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak 

igényeinek teljesítésének és a méltóságos, magánélethez való jogaik 
tiszteletben tartása érdekében.

4. Képzés biztosítása tagjaink, aktivistáink számára workshopok megtartására 
vonatkozó kapacitásuk növelése érdekében.

http://amnestyblog.net/2012/02/24/sajokaza/#more-1384
http://www.origo.hu/itthon/20120225-riport-sajokazarol-a-helyi-buddhista-kozossegrol.html
http://www.ambedkar.hu/taborozas-az-emberi-jogi-iskolaval-amnesty-international-magyarorszag/
http://www.ambedkar.hu/amnesty-international/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150283894176575&set=a.10150283893231575.360064.44847086574&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150283894176575&set=a.10150283893231575.360064.44847086574&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150283894176575&set=a.10150283893231575.360064.44847086574&type=3&theater
http://www.amnesty.hu/emberi-jogi-kepzes


(III) SZERVEZETI ESEMÉNYEK

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Alapszabályunk módosítása  a  2010-es év  végén megtörtént,  melynek értelmében tagdíjunk 2011. 

január 1-től 4800 Ft-ra emelkedett. 
✔ A szervezet Rendes Közgyűlése 2011. április 22. pénteken 9 órai kezdéssel kerül megrendezésre, amely 

azonban nem volt határozatképes (a tagság 50%-a + 1 fő nem jelent meg), ezért május 7-re megismételt 
Közgyűlést hívtunk össze.

✔ 2011-ben három új alkalmazottat vettünk fel, akik közül ketten februárban kezdték meg a munkát 
aktivizmus koordinátor és emberi jogi  képzési koordinátor munkakörben, a harmadik munkatársunk 
pedig májustól, kampányos pozícióban dolgozik nálunk.

✔ Az  elnökség  júliusban  új  igazgatót  kereső  álláshirdetést  adott  fel.  Jeney  Orsolya,  mint  megbízott 
igazgatónk mandátumát az Alapszabályunk korlátozza, 2011. december 31-én járt le a szerződése, 
ezért álláshirdetést adtunk fel az igazgatói posztra. 

✔ 2011-ben először  hirdettünk  meg  önkéntes  képzési  gyakornoki  pozíciót  az  emberi  jogi  képzési 
koordinátorunk  mellé,  így  az  új  gyakornok  október  elejétől  segíti  irodánkat  az  emberi  jogi  barát 
iskolákhoz kapcsolódó feladatokban. A tavalyi évben összesen 10 gyakornok dolgozott irodánkban. 

✔ Novemberben irodai lomtalanítást végeztünk. 
✔ Elkészültek  az  első  adag  névre  szóló  tagsági  kártyáink,  melyekkel  kézzelfogható  módon  is 

elismerhetjük, hogy tagjaink szerves részei az Amnesty működésének, és rendkívül fontos segítői az 
emberi jogok ügyének.

✔ 2011. november 2-4. között először tartotta Budapesten 
a  félévente  megrendezésre  kerülő  Európai   Igazgatói 
Fórumát (EIF)  az  AI.  Erre  nem  csak  azért  vagyunk 
büszkék,  mert  kis  létszámú  irodánk  pazar  szervezést 
biztosított,  hanem  azért  is,  mert  eddig  kevés  kelet-
európai  AI  szervezet  kapott  effajta   megbecsülést. Az 
európai  igazgatói  fórum alapvetően  egy  magas  szintű 
találkozó, ahol az európai döntések születnek, beleértve 
a  pénzügyeket  és  a  stratégiai  irányokat.  Tekintettel 
azonban arra, hogy Magyarország nemrég komoly emberi 
jogi ígéreteket tett az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa előtt, 
különösen  a  rasszista  indítékú  gyűlölet-
bűncselekményekkel kapcsolatos  hatékony  fellépés 
ügyében közös nyilatkozatot adtunk ki. A 27 jelenlevő európai igazgató kifejezte reményét, hogy a 
magyar  állam  megtesz  minden  szükséges  lépést,  hogy  védelmet  nyújtson  a  hátrányos 
megkülönböztetéssel  és  a  rasszista  erőszakkal  szemben  minden  kiszolgáltatott  csoport  számára, 
különös tekintettel a roma lakosságra. 

(IV) NÖVEKEDÉS ÉS AKTIVIZMUS

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ Elindult az AI Magyarország új blogja: www.amnestyblog.net.
✔ Elkészült az új online aktivista és önkéntes jelentkezési lap a honlapunkon.
✔ Filmklubunk kéthetente csütörtökön tartott vetítéseket minden hónapban más-más témában.
✔ Május 31-én Sajókazán jártunk, ahol előadást és emberi jogi képzést tartottunk a helyi iskolában.
✔ Aktivistáink részt vettek Sting és Santana koncertjein az Amnesty International színeiben. Készültünk 

5 petícióval, melyből 4 lelkiismereti foglyok szabadon bocsájtásáért, az 5. pedig a fehéroroszországi 

CÉLOK:
1. Irányítás és belső demokrácia megerősítése
2. Emberi erőforrások megerősítése
3. Irodai rendszer és folyamatok megerősítése
4. Kommunikáció és kapcsolatok megerősítése
5. Szervezetfejlesztés

CÉLOK: 
1. Tagság mobilizálása és részvételének növelése
2. Növelni a szervezet tagságát

http://www.amnestyblog.net/


kivégzések megszüntetéséért készült.
✔ Emberi jogi, Leakasztófa nevű játékunk felkerült Facebook oldalunkra és a honlapunkra is.
✔ Augusztus 4-6. között részt vettünk a Bánkitó 

fesztiválon,  és  10-14.  között  a  Sziget 
Fesztiválon  is.  Mindkét  eseményen  nagyon 
népszerű  volt  az  „emberi  jogi  pétanque”, 
amelynek keretében összesen  135 db levelet 
írtunk. Az AI@50 (50 éves az AI)  alkalmából 
megtekinthették  az  érdeklődők  a 
poszterkiállításunkat,  amely  az  elmúlt  50  év 
kampányaihoz  készült  világszerte.  Aláírásokat 
gyűjtöttünk petíciókhoz, melyekben a megfelelő 
lakhatáshoz  való  jog  érvényesítését,  és  az 
erőszakos  kilakoltatások  elleni  fellépést 
szerettük  volna  elérni.  A  két  fesztiválon 
összesen 905 aláírást gyűjtöttünk és 416 levél 
íródott az egyéni esetek érdekében.

✔ 2011.  szeptemberében mi  is  csatlakoztunk  a  Civilek  Éjszakája  kezdeményezéshez,  és  a  nyárzáró 
aktivista  bulinkkal  együtt  kötetlen  beszélgetés  keretében  találkozhattak  az  Amnesty  International 
Magyarország munkatársaival, tagjaival és önkénteseivel.

✔ Novemberben  a  Zöld  Fiatalok  által  szervezett  pécsi  konferencián  előadást  tartottunk,  majd  a 
Budapesten rendezett marketing és kommunikáció előadássorozaton bemutattuk a legfontosabb online 
trendeket összehasonlítva négy vezető, nemzetközi civil szervezet - Amnesty International, WWF, Oxfam 
és Greenpeace - kommunikációs stratégiáit.

✔ 2011-ben is az egyik legnagyobb eseményünk a december 10-i Emberi Jogok Világnapja volt. Mintegy 
300 aláírást  gyűjtöttünk lelkiismereti  foglyokért  Erasmusos önkénteseink segítségével,  akik már az 
esemény előtt elkezdték gyűjteni a leveleket. Rajtuk kívül még 12 magyar önkéntes vett részt aznap a 
munkánkban.

(V) FUNDRAISING

TEVÉKENYSÉGÜNK:
✔ A  2010-ben  a  személyi  jövedelemadó  1%-ának felajánlásaiból 

szervezetünk  számára  összesen  közel  732.000  Ft  bevétel  érkezett, 
melyet  kampányaink  kivitelezésére  költöttünk  el.  Köszönjük 
mindenkinek, aki támogatott minket, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy 
kitűzött céljainkat elérhessük!

✔ Novemberben  irodavezetőnk  4  napot  töltött  Isztambulban  az  évente 
megrendezésre  kerülő  adománygyűjtésről  szóló  képzésen.  Az  AI 
Magyarország  számára  ez  volt  az  első  ilyen  jellegű  képzés,  ezért 
kiemelkedően  nagy  jelentősége  volt  a  szervezet  fejlődése  és 
irodavezetőnk szakmai előrelépése szempontjából.

CÉL: Az 1% kampány előmozdítása és népszerűsítése

http://www.amnesty.hu/diak/egyszazalek
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