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Bevezető
A 2012.  év elején tagjaink bevonásával  megírtuk az  AI Magyarország 2012-2016-os stratégiáját,  mely  a 
nemzetközi mozgalom stratégiájával összhangban meghatározza fő tevékenységi irányunkat. Az emberi  jogi 
célok mellett megjelent a növekedés, mint szervezeti prioritás. 

A stratégiával összhangban 2012-ben továbbra is fő kampányunk maradt a romák elleni diszkrimináció elleni 
küzdelem, különös tekintettel a gyűlölet-bűncselekményekre és a lakhatási jogra, hiszen a romák továbbra is 
különösen sebezhető kisebbség, akiket gyakran hagynak magukra. A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű 
és  interszexuális  emberek  jogainak  védelme és  a  hazai  mozgalom támogatása  tovább  erősödött,  különös 
tekintettel  a  hazai  kedvezőtlen  fejleményekre.  A halálbüntetés  elleni  kampányunkkal  nagy számú embert 
mozgósítottunk, de felhívtuk a figyelmet a közel-keleti  és észak-afrikai  válságra is,  és kampányoltunk egy 
nemzetközi Fegyverkereskedelmi Szerződés elfogadásáért, hogy véget vessünk annak, hogy percenként egy 
ember hal meg az ellenőrizetlen fegyverkereskedelem miatt. 
Sok dolgunk volt Magyarországon is, hisz sorra születtek az emberi jogi normákkal szembe menő törvények és 
tovább szaporodtak a szélsőségesek által szervezett jogsértő demonstrációk. Az emberi jogi oktatás terén az 
Emberi  Jogi  Barát  iskola  programunk  Borsodban  önkéntes  képzők  segítségével  tovább  épült,  számos 
középiskolában pedig  emberi  jogi  foglalkozásokat  tartottunk.  Jelenlétünk a  médiában tovább erősödött,  a 
közösségi medián keresztül pedig sokan álltak be az emberi jogokat támogatók sorába.

Szervezeti szempontból sok energiát fektettünk az aktivizmus fellendítésére, emberek mozgósítására csak úgy, 
mint a belső demokrácia és szervezetfejlesztési kérdésekre. Egy stabil 6 fős iroda és a tagok képviseletében 
álló elnökséggel közösen alapvetően sikeresen valósítottuk meg kitűzött céljainkat 2012-re. Mindezen sikerek 
természetesen elképzelhetetlenek lettek volna tagjaink, támogatóink, aktivistáink és önkénteseink támogatása 
és részvétele nélkül. 

Köszönjük, hogy Veled együtt küzdhettünk az emberi jogok érvényesítéséért!

1. EMBERI JOGI CÉLOK

(1) ROMÁK ELLENI DISZKRIMINÁCIÓ

Fő célok: 
1. A rasszista erőszak megakadályozása azzal, hogy elérjük, a rasszista indíttatásból elkövetett 

bűncselekmények hatékonyabb jogi szabályozását.
2. A rasszista erőszak megakadályozása azzal, hogy elérjük a rasszista indíttatásból elkövetett 

bűncselekmények hatékonyabb hatósági kezelését.
3. A magyarországi etnikai előítéletből elkövetett bűncselekmények és rasszista incidensek figyelemmel 

kísérése, az azokra való reagálás.

Tevékenységeink:

1. A rasszista indíttatásból elkövetett bűncselekmények hatékonyabb jogi szabályozásának elérése

Az új Büntetőtörvénykönyv gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó szabályozásával kapcsolatos civil szervezeti 
együttműködés

• 2012 elején kezdtünk el együtt dolgozni négy civil szervezettel (Háttér Társaság a Melegekért, Magyar 
Helsinki Bizottság, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, Társaság a Szabadságjogokért), hogy 
közösen  gyakoroljunk  nyomást  a  kormányra  és  a  hatóságokra  a  gyűlölet-bűncselekmények  elleni 
hatékonyabb fellépés érdekében.
◦ közös levelet   írtunk, hogy felhívjuk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) figyelmét, 

milyen  változtatásokat  javasolnánk  a  készülő,  új  Büntetőtörvénykönyvben.  Ennek  lényege: 
szélesítsék  ki  a  védett  csoportok  körét,  és  vezessék  be  a  rongálás  és  a  zaklatás  előítéletes 
alakzatát is. 

◦ személyes egyeztetésen   vettünk részt  a Közigazgatási  és Igazságügyi  Minisztérium büntetőjogi 
kodifikációs osztály munkatársaival, amelyen ismertettük közös ajánlásainkat. 

◦ benyújtottuk  közösen  megfogalmazott  szakmai  véleményünket a  Közigazgatási  és  Igazságügyi 
Minisztériumnak egy levél kíséretében. A civil szervezetek – a rongálás büntetőjogi értékelése és a 
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http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/btk_gybcs_kim_20120131
http://www.amnesty.hu/item/javaslatok-az-uj-btk-hoz-level?category_id=1
http://www.amnesty.hu/item/javaslatok-az-uj-btk-hoz?category_id=1
http://www.neki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=546:civil-szervezetek-egyeztettek-a-miniszteriummal-az-uj-btk-kapcsan&catid=1:friss-hk&Itemid=64


védett csoportok pontosítása mellett – javaslatot tettek a garázda jellegű gyűlölet-bűncselekmény 
meghatározásának javítására és arra, hogy az előítéletes indokból elkövetett bűncselekményeket 
általános jelleggel súlyosabban büntessék. 

◦ Április végén hozta nyilvánosságra a KIM az új Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló T/6958-as 
számú törvényjavaslatot. A realitásokat, az idő szűkét is figyelembe véve kidolgoztunk egy újabb, 
kisebb javaslat-csomagot, amelyet a pártoknak, a KIM-nek, a kormánynak, és az EBESZ-nek is 
eljuttattunk.

◦ Egy sajtó-beszélgetésen ismertettük a média képviselőivel a civil szervezetek ajánlásait a gyűlölet-
bűncselekmény  szabályozásával  kapcsolatban.  Ennek  eredményeként  született  a 
Népszabadságban egy cikk: „Büntetlen rasszizmus” - Czene Gábor.

◦ A zárószavazás előtt   közös sajtóközleményt  adtunk ki arról, hogy az új Btk. megalkotása nagy 
lehetőséget  ad a gyűlölet-bűncselekményekre  vonatkozó  büntetőjogi  szabályozás  hatékonyabbá 
tételére. 

◦ Június 25-én az Országgyűlés elfogadta az új Btk.-t, amely 2013. július 1-jén fog életbe lépni.  
Fontos  előrelépések  történtek  a  gyűlölet-bűncselekmény  szabályozásában  –  különösen,  ami  a 
homo- és transzfób bűncselekmények elleni védelmet illeti –, azonban a civil szervezetek által 
javasolt  átfogó  reformot  nem  vették  figyelembe  a  törvényalkotók.  Ez  alkalommal  közleményt 
adtunk ki.      

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia civil kritikája
• Több  roma  és  a  romák  jogaiért  küzdő  civil  szervezettel  együttműködésbe  kezdtünk  a  „Nemzeti 

Társadalmi  Felzárkózási  Stratégia”  kapcsán a  Partners  Hungary  szervezésében.  Célunk  volt,  hogy 
közösen kritikai elemzést írjunk a Stratégiáról, majd azt a tagállamok stratégiáit felülvizsgálni hivatott 
Európai  Bizottságnak  eljuttassuk.  Az  Amnesty  International  a  Társaság  a  Szabadságjogokért 
szervezettel  és a Nemzeti  és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával közösen dolgozva „emberi  jogi” 
szempontból kritizálta a Stratégiát. Az elkészített kritikai anyagot eljuttattuk az Európai Bizottság, a 
Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért  Felelős Államtitkárság,  és az 
Országos Roma Önkormányzat részére.

2. A rasszista indíttatásból elkövetett bűncselekmények hatékonyabb hatósági kezelésének elérése

ENSZ – Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat 
• Valószínűleg a civil szervezeti együttműködésünk által még 2011. szeptember során tett javaslatunkra 

„válaszként”  a  kormány  bejelentette  egy  „Emberi  Jogi  Munkacsoport”  létrehozását 2012 
februárjában. Az ezzel kapcsolatos tervezet véleményezésére mindössze pár nap állt rendelkezésre, 
amelyet a az AI több civil szervezettel együtt meg is tett. A Munkacsoport végül 2012 decemberére 
állt fel. 

Gyöngyöspata „utóélete” – a Bizottság munkája
• A  „Gyöngyöspata  Bizottság”  befejezte  működését:  k  özleményben   reagáltunk  a  felháborító 

teljesítményre.  Ezzel kapcsolatos aggályainkat  kifejeztük  a Közigazgatási és Igazságügyi-, illetve a 
Belügyminiszter uraknak, valamint az eseti bizottság elnökének írt levelünkben is. 

Aktivizmus, szakmai programok és egyebek
• A  Trafó  ismét  műsorra  tűzte  a  Panodráma  társulat  által  készített  „Szóról  szóra”  című,  a  roma-

gyilkosságokkal  foglalkozó  dokumentarista  darabot.  Blog-interjú  készült  a  producerrel,  Lengyel 
Annával,  aki  korábban  tolmácsként  segítette  az  Amnesty  International  kutatását  a  romákat  érő 
erőszakkal kapcsolatban. 

• Rasszizmus elleni világnapról egy blog-cikkel emlékeztünk meg. 
• Az AIM részt vett az AI  nyári  EU-s képeslap akciójában, amellyel Viviane Reding, alapjogi biztos 

figyelmét hívtuk fel arra, hogy Unió-szerte emberek tömegeit éri hátrányos megkülönböztetés, amely 
más jogok gyakorlásában is megakadályozza őket. 

• Szeptember 15-én a civilek éjszakáján az „Új gárda, új helyszíneken” címmel beszélgetést tartottunk, 
melynek  résztvevői  voltak:  Setét  Jenő,  roma  jogi  aktivista,  Tóth  Balázs,  a  Helsinki  Bizottság 
programvezetője,  Molnár  Péter,  a  CEU  Kommunikációs  és  Média  Központ  munkatársa,  és  Átol 
Dorottya, az AI Magyarország kampánykoordinátora beszélgettek. 

• December 10. emberi jogi világnap -  Fliegauf Bence „Csak a szél” című filmjét vetítettük, melyet  
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http://www.amnesty.hu/amnesty-international/emberi-jogaink/pr_igazsagugyi_biztos_embei_jogi_strategia_20120719%20
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/emberi-jogaink/pr_igazsagugyi_biztos_embei_jogi_strategia_20120719%20
http://amnestyblog.net/2012/03/21/1421/#more-1421
http://trafo.hu/hu-HU/program_2052
http://panodramaplays.blogspot.com/
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/levelben-is-kifejeztuk-megdobbenesunket-a-gyongyospata-bizottsag-jelentesevel-kapcsolatban
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/kudarc-a-gyongyospata-bizottsag-felrevezet%C5%91ek-a-kovetkeztetesek
http://www.kormany.hu/download/3/76/70000/emberijogok_test%C3%BClet_el%C5%91terjeszt%C3%A9s_20120208_honlapra.pdf#!DocumentBrowse
http://amnestyblog.net/2011/09/22/jogvedo-szervezetek-rendszeres-egyeztetesre-hivjak-fel-a-kormanyt-az-ensz-emberi-jogi-felulvizsgalata-soran-megfogalmazott-ajanlasok-vegrehajtasa-erdekeben/
http://www.amnesty.hu/item/javaslatok-a-nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategiahoz?category_id=1
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/emberi-jogaink/sajtokozlemeny_uj_btk_20120628
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/emberi-jogaink/sajtokozlemeny_uj_btk_20120628
http://www.amnesty.hu/amnesty-international/a-romak-diszkriminacioja-ellen/civil-szervezetek-javaslata-az-uj-btk-hoz
http://nol.hu/belfold/20120530-buntetlen_rasszizmus
http://www.amnesty.hu/item/btk-civil-szervezetek-ujabb-javaslata-a-gyulolet-buncselekmenyek-szabalyozasarol?category_id=1
http://www.amnesty.hu/item/btk-civil-szervezetek-ujabb-javaslata-a-gyulolet-buncselekmenyek-szabalyozasarol?category_id=1
http://www.parlament.hu/irom39/06958/06958.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/06958/06958.pdf


követően  a  rendezővel  lehetett  beszélgetni.  Ezt  megelőzően  volt  a  megnyitója  Turay  Balázs,  az 
Amnesty International részére készített „Mellőzöttek” című fotókiállításának. 

• A fotókiállításhoz kapcsolódóan panelbeszélgetést tartottunk a roma-gyilkosságokról, az áldozatokról 
és családjukról, illetve a rasszista erőszak témájáról. A résztvevők voltak:  Domina Kristóf (az Athéna 
Intézet igazgatója), Tarjányi Péter (biztonságpolitikai és rendőrségi szakértő, író), Tódor János (Pulitzer 
emlékdíjas újságíró), Turay Balázs (fotóművész), és Átol Dorottya (kampánykoordinátor). 

3.  A  magyarországi  etnikai  előítéletből  elkövetett  bűncselekmények  és  rasszista  incidensek  figyelemmel 
kísérése, az azokra való reagálás

Szélsőjobboldali vonulások monitoringja és gyűlölet-bűncselekménnyel kapcsolatos reaktív munka
• Nagykanizsán  a  nagyrészt  romák  által  lakott  negyed  boltjának  falára  ismeretlen  tettesek 

horogkeresztet fújtak, „Hitler” felirattal, és azzal az üzenettel, hogy „megdögletek cigányok” (sic) „x-
el jelöltek égni fogtok!”, és különböző, többségében romák által lakott házakat meg is jelöltek x jellel.  
Helyszíni terepszemle után az AIM közös közleményt adott ki több szervezettel együtt, és támogatta a 
NEKI közösség tagja elleni erőszak (Btk. §174/B (1a)) vádjával megtett feljelentését. 

• Devecseren a Jobbik által meghirdetett tüntetésen uszító beszédek hangzottak el, melyek után romák 
lakta házakhoz vonultak, ahol cigány-ellenes jelszavakat skandálva kővel és betondarabokkal dobálni 
kezdtek.  Két  személy  megsérült.  A  rendőrség  nem  avatkozott  közbe.  Az  Amnesty  International 
magyarázatot  és vizsgálatot  kért a  történtekkel  kapcsolatban az országos rendőrfőkapitánytól  és a 
Belügyminisztériumtól. A levelünkre a Miniszterelnökség Nemzetközi Kommunikációs Irodája a sajtón 
keresztül reagált. 

• Ezek után mindössze két nappal a már Devecseren is szerepet játszó szélsőséges csoportok Cegléden 
jelentek  meg,  és  fekete  egyenruhákban  vonulva  a  romák  lakta  utcában  a  helyieket  zaklatták, 
fenyegették. A rendőrség ott volt, de nem avatkozott közbe. Az eset kapcsán  újból levelet írtunk a 
Belügyminiszternek, és kiadtunk egy sajtóközleményt is. Később jogi segítséget is szerveztünk a helyi 
roma családoknak a NEKI segítségével. 

• Szervezetünk  véleménye   az  augusztus  25-én,  a  budapesti  Hősök  terén  tartott  "Gárda-avatással" 
kapcsolatban. 

• Szeptember 10-én egy  szűkszavú közleményben tudatta az ORFK, hogy a két  héttel  korábban az 
Országos  Rendőrfőkapitány  által  elrendelt  belső  vizsgálat  a  rendőrség  ceglédi  tevékenységével 
kapcsolatban  lezárult.  A  vizsgálat  nem  állapított  meg  mulasztást.  Erre  reagálva,  négy  partner 
szervezetünkkel közösen kiadtunk egy  közleményt, amelyben kifejtettük, hogy álláspontunk szerint 
sem  a  rendőrség  sem  a  kormány  nem  képes  hatékonyan  és  gyorsan  cselekedni,  amikor  roma 
honfitársaink biztonsága és épsége forog kockán.

• A  gyűlölet-bűncselekményekkel  foglalkozó  civil  platformunkkal  tudomást  szerezve  a  Jobbik  által 
Miskolc, Avas lakórészére bejelentett tüntetésről, szakmai egyeztetést kezdeményeztünk a tüntetést 
biztosító városi rendőrkapitánysággal, amelyre  október 10-én került sor Miskolcon. Egy héttel később 
szervezeteink megfigyelték mindhárom, aznapra az Avasra bejelentett tüntetés rendőri  biztosítását, 
amelyet megfelelőnek és szakszerűnek találtunk. Erről közös közleményt is kiadtunk. 

(2) LMBTI – Kampány a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális emberek jogaiért
Kampányunkat  az  LMBTI  emberek  jogi  egyenlőségéért,  az  őket  érő  hátrányos  megkülönböztetés 
megakadályozásáért  a  mindennapi  életben  és  a  párkapcsolatok  terén,  valamint  a  Pride  felvonulások 
támogatásán keresztül véleménynyilvánítási és gyülekezési jogaik érvényesüléséért folytatjuk.

BUDAPEST PRIDE
• Az  esemény  megtartását  a  BRFK  2012-ben  újra  megtiltotta.  Nemzetközi  nyomásgyakorlással, 

sajtómunkával  és  európai  főpolgármesterek  lobbizásán  keresztül  segítettük  a  szervezőket,  hogy 
elérjék, a Fővárosi Törvényszék engedélyezze azt, a főváros pedig engedjen teret a Pride felvonulásnak. 
A bíróság támogatta a szervezőket, így a felvonulás július 7-én, rekordszámú résztvevővel, megfelelő 
biztosítással  és  jelentős  incidens  nélkül  került  megrendezésre. Aktivistáinkkal részt  vettünk  a 
felvonuláson, és monitoring csapatunkkal figyelemmel kísértük a rendőrség munkáját. 

• A Pride fesztivál alatt műhelybeszélgetést tartottunk a Bálint házban arról, hogyan lehet hatékonyan 
fellépni, ha valaki homofób vagy transzfób bűncselekmény áldozatává (vagy szemtanújává) válik.

EURÓPAI PRIDE-OK
• Májusban lobbi leveleket küldtünk Lettország budapesti és Magyarország rigai nagyköveteinek, hogy 
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kísérjék figyelemmel és szükség esetén szólítsanak fel a Balti Pride felvonulás engedélyezésére és 
megfelelő védelmére. 

• Június  1-3.  között  került  megrendezésre  a  Balti  Pride.  Az  eseményen  az  AI  Magyarország 
kampánykoordinátora  és  egy  aktivistánk is  részt  vett.  Ezúttal  a  helyi  hatóságok  támogatásával,  a 
rendőrség megfelelő védelme mellett, sikeresen meg tudták rendezni a szervezők az eseményt.

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEK ELLENI FELLÉPÉS
• Civil  szervezeti  nyomásra  sikerült  elérnünk,  hogy  az  új  Büntető  Törvénykönyv gyűlölet-

bűncselekményekre vonatkozó szakaszai nevesítsék az addig meg nem nevezett védett csoportokat 
(szexuális irányultság, nemi identitás).

HOMOFÓB ÉS TRANSZFÓB TÖRVÉNYEK ELLENI FELLÉPÉS
• Állást  foglaltunk az alaptörvényről.  Az aggodalomra különösen okot adó pontok között  szerepelt a 

házasság  intézményének  meghatározása  mint  egy  férfi  és  nő  közötti  életközösség  (L  cikk)  és  a 
szexuális irányultság alapján való hátrányos megkülönböztetés tilalmának kihagyása (XV. cikk 2.).”

• Az év során folyamatosan követtük a hírhedtté vált szentpétervári homofób törvénytervezet alakulását. 
A  törvény,  amely  bevezetését  azóta  országosan  is  kezdeményezték,  súlyosan  csorbítja az  LMBTI 
személyek és közösségek véleménynyilvánítási szabadságát, bírsággal bünteti a meleg szervezetek és 
aktivisták munkavégzését és ellehetetlenítené az egyenlő jogokért folytatott küzdelmüket. Az ügyben 
részt vettünk az orosz nagykövetség előtti demonstráción, és több levelet és petíciót is indítottunk az 
orosz hatóságok és a parlamenti képviselők meggyőzése érdekében. Az országos törvény a mai napig 
napirenden van.

MAGYAR LMBTI MOZGALOM TÁMOGATÁSA
• Május 17-én a Nemzetközi Homo- és Transzfóbia Ellenes Nap alkalmából köztéri rajzolást szerveztünk 

a Deák térre. Az eseményre nagyon sokan eljöttetek, és a térre rajzolt szivárvány-szív még napokig 
megmaradt, felhívva a figyelmet a homofóbia és a transzfóbia elleni fellépés fontosságára.

• Az  év  során  több filmvetítést  tartottunk  az  LMBT csoporttal,  vendégeink  a  meleg  családokról,  a 
transzneműségről, a transzfóbiáról és az előbújásról beszélgettünk az év során.

• LMBT-csoportunk tagjai a Kisigmándon tartott LMBT-táborban mutatták be az AIM tevékenységeit.
• A Szimpozion Egyesület által készített Meleg Szemmel videoblog felkeresett minket, hogy bemutassuk 

az LMBT csoportot. Az eredményt itt nézhetitek meg  .  

(3) HALÁLBÜNTETÉS ELLENI KAMPÁNY
Az év során, összesen egy tucat esetben, több mint kétezer aláírást küldtünk el olyan halálraítéltek érdekében,  
akiket  a  közvetlen  kivégzés  veszélye  fenyegetett.  Az  esetek  egyharmadában  sikerült  elérni  a  végrehajtás 
felfüggesztését. Az alábbi országokra kiemelt figyelem hárult az év során: USA, Irán, Kína, Gambia, Japán.
Éves halálbüntetés-jelentésünk bemutatásakor a világ országai így voltak csoportosíthatók:

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

Halálbüntetés 2011-ben: videó 

Október  10.,  a  halálbüntetés  elleni  világnapon a  Külügyminisztérium előtt  tartott  akciónkon nyílt  levelet 
adtunk át  a  globális  ügyekért  felelős  helyettes  államtitkárnak,  amelyben  felszólítottuk  a  magyar  kormány 
képviselőjét,  hogy  kétoldalú  kapcsolatainkban  erélyesen  álljanak  ki  a  halálbüntetés  eltörlése  mellett,  és 
követeljék  a  kivégzések  leállítását.  Válaszában  az  államtitkár  ígéretet  tett  arra,  hogy  ezt  az  álláspontot 
képviselni fogja.

Folyamatos nyomásgyakorlásunk eredményeként december 20-án az ENSZ Közgyűlés 67. ülésszaka 111 igen, 
41 nem és 34 tartózkodás mellett elfogadta a halálbüntetés moratóriumáról szóló 4. közgyűlési határozatot. 
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Az  Amnesty  International  számos  országban  kampányolt annak  érdekében,  hogy  a  határozatot  támogató 
országok száma növekedjen. A szavazatok alapján a legutóbbi, 2010-es határozat támogatóihoz újabb két 
állam csatlakozott, megerősítve azt a trendet, amely világszerte a halálbüntetés eltörlésére tett egyre gyakoribb 
lépésekből rajzolódik ki. 

(4) MÉDIA
2012-ben tíz százalékos növekedést értünk el a médiamegjelenések számában az előző évhez képest. Sikerült 
javítani  a  nemzetközi  és  a  hazai  vonatkozású  ügyek  eloszlásán,  a  magyar  médiában  jelenleg  nemzetközi 
ügyekben többször jelenik meg az Amnesty International álláspontja, mint korábban. 
Az Amnesty International nemzetközi és helyi tevékenységeinek magyarországi sajtómegjelenései 2012-ben. 
Az adatok a szervezet magyar nyelvű említéseit fedik le, mind a hazai, mind a határon túli, továbbá esetenként 
a nemzetközi, de magyar nyelvű sajtóban.

Jelenleg csak internetes sajtófigyelésre van lehetőségünk, így nem jut el hozzánk valamennyi megjelenés. Az 
azonban bizonyos, hogy külső kommunikációnk döntő többsége az internetes médián keresztül valósul meg.
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2012-ben következő témáink voltak meghatározóak:

(5) EMBERI JOGI KÉPZÉS
Az emberi jogi oktatás integrációja az iskolai oktatási struktúrába – az Emberi jogi barát iskola
A projekt  egy  20 országban futó  nemzetközi  Amnesty-projekt  magyarországi  verziója,  melyet  2011 őszén 
indítottunk be a dr. Ámbédkar iskolával való együttműködés keretében. A projekt célja az, hogy az emberi jogi 
szemlélet  az  iskola  működésének  minden  területén  megjelenjen.  Így  például  a  tantervben,  az  iskolai 
konfliktuskezelésben,  az  iskolai  közösségek  munkájában  vagy  a  jeles  napok  megünneplésében.  A projekt 
részvevői a részes iskola tanárai, diákjai, egyéb polgárai, sőt, a diákok családja is. A célkitűzéseket az iskola 
vezetéséből  és  a  nemzeti  Amnesty  szervezet  képzési  munkatársaiból  álló  munkacsoport  konkretizálja.  A 
magyar Emberi  jogi barát iskola projekt a 3 éves együttműködés keretében a következő területeken kíván 
előrelépést  elérni:  (1)  emberi  jogi  témák,  módszerek  megjelenése  az  oktatásban;  (2)  az  iskola 
diákönkormányzatának létrehozásában való munka; (3) alternatív, demokratikus konfliktus-kezelési eljárások 
iskolai meghonosítása.
2012-ben  összesen  4  telephelyen  zajlottak  a  projekt  eseményei.  Emberi  jogi  képzéseket  tartottunk 
Alsózsolcán, Ózdon, Sajókazán és Budapesten, közösségépítő emberi jogi táborozást szerveztünk Budapesten. 
A projektben részt vett a dr. Ámbédkar iskola 150-nél több diákja, a sajókazai és ózdi telephelyen tanulók  
több alkalommal is részesültek képzésben. Augusztusban a tanári kar számára emberi jogi képzést tartottunk. 
A nyári Emberi jogi táborban részt vett az iskola diákönkormányzatának 20 tagja. A munkában összesen 17 
önkéntes képző segített, a projekt részeként ők is képzésben és intervízióban részesültek. A dr. Ámbédkarban 
folyó  munkánk  részeként  több  esetben  jogi  tanácsot  adtunk  folyamatban  lévő  büntető-  és  szabálysértési 
ügyekben. 
A projekt partneriskolája abból a szempontból különleges helyzetben van, hogy az új egyházi törvény nyomán a 
fenntartó  2012.  január  1-je  óta  nem  egyházi,  hanem  egyesületi  státuszban  működik,  ami  jelentősen 
átalakította  a  finanszírozási  környezetet  (csökkent  a  normatíva).  Továbbá,  második  esély  iskolaként  olyan 
diákoknak kíván tanulási lehetőséget biztosítani, akik kiestek az állami közoktatásból. Az iskola polgárai szinte 
kivétel nélkül mélyszegénységben élő családokból érkeznek, többségük roma. 

Az emberi jogi képzés, demokrácia-oktatás
A képzési munka helyszínei iskolák és fesztiválok voltak. Tartottunk emberi jogi és érzékenyítő foglalkozást a 
budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban, Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, az Ady Endre 
Gimnáziumban,  a  Városmajori  Gimnáziumban,  a  Lauder  Javne  Iskolában  és  a  veszprémi  Lovassy  László 
Gimnáziumban. Ezeken a képzéseken összesen 430 diák vett részt. A mélyszegénységben élők helyzetével és 
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jogaival foglalkozó képzést és újságíró workshopot tartottunk az Ördögkatlan fesztiválon augusztusban, illetve 
hasonló tematikájú képzésünk volt a Bánki tó fesztiválon. Ezeken összesen 32 diák és felnőtt  vett  részt.  
Ebben a munkában további 8 képző segítségére számíthattunk, akik rendszeres részvevői voltak az Emberi jogi 
képzési csoport alkalmainak.

(6) REAKTÍV MUNKA
Az Amnesty International alapvetően előre eltervezett kampányok mentén küzd emberi jogi célok eléréséért. 
Kivételes esetben, amikor egy jogszabály, intézkedés vagy gyakorlat súlyosan alapjogot sért, és rendszerszintű 
problémát  jelenít  meg,  akkor  az  AI  reagál.  Kifejtjük  kritikánkat,  hangot  adunk  tiltakozásunknak 
Magyarországon és nemzetközileg is. 2011-ben már tiltakoztunk, amikor életbe lépett a médiaszabályozás és 
elfogadták az Alaptörvényt. Az Alaptörvény 2012-től lépett hatályba, ezért újból felemeltük a szavunkat és 
kiadtuk kritikai véleményünket. 
A brüsszeli irodával közösen levelet küldtünk az Európai Bizottságnak, azt kérve, hogy végezzék el minél előbb 
a  magyar  Alaptörvény,  a  hozzá  kapcsolódó  jogszabályok  és  a  médiaszabályozás  átfogó  emberi  jogi 
felülvizsgálatát, és fontoljanak meg minden rendelkezésre álló eszközt, köztük a kötelezettségszegési eljárást, 
illetve akár az Európai Közösséget Szabályozó szerződés 7. cikke alapján ajánlások és szankciók kiszabásának 
lehetőségét. A hangsúly természetesen nem Magyarország feltétlen szankcionálásán van, hanem azon, hogy a 
szűk területre fókuszáló vizsgálat helyett itt az ideje egy átfogóbb emberi jogi vizsgálatnak, és hogy felmérjék, 
a magyar jogszabályok mennyire vannak összhangban az uniós és az Európa Tanács emberi jogi normáival. 

(7) KAMPÁNY A NŐK ELLENI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉÉRT
A KERET – Koalíció az Erőszak Ellen a Túlélőkért projekt zárásaként, december 10-én konferencián vettünk 
részt (Segítségnyújtás a szexuális erőszak áldozatainak: szakmaközi együttműködés és társadalmi tudatosság). 
Az Európa Tanács budapesti ifjúsági központjában szervezett konferencia mind a 2012-es 16 Akciónap a nők 
elleni erőszak ellen rendezvénysorozat, mind a 2 éves, civil szervezeti együttműködés záróeseménye volt. A 
KERET koalíció valamennyi  tagja,  így az Amnesty  International  Magyarország  képviselője is  beszámolt  az 
elmúlt két év céljairól és tevékenységeiről, valamint a további terveinkről.
A 16 Akciónap alkalmából elkészült 2007-es Meg nem hallott segélykiáltások - A nők nem kapnak megfelelő 
védelmet a családon belüli  szexuális erőszak ellen c.  jelentésünk digitális újra kiadása, amely változatlan 
formában erősíti  meg  az  Amnesty  International  azon  megállapításait  és  ajánlásait,  amelyek  a  nők elleni 
erőszak megszüntetése érdekében bemutatott jelentést, öt évvel ezelőtt életre hívták.

(+1) ATT – Globális kampány egy fegyverkereskedelmi egyezményért
Általános petíciót indítottunk, amely világszerte arra szólította fel a kormányokat és a nemzetközi közösséget, 
hogy ne engedjék, hogy olyan térségekbe szállítsanak fegyvert, ahol azokat nagy valószínűséggel jogsértések 
elkövetésére  használnák.  Júniusban  számos  akciót  szerveztünk,  lobbi-leveleket  küldtünk  10  budapesti 
nagykövetségre, valamint Magyarország külügyminisztere részére. Oroszország budapesti nagykövetsége előtt 
szervezett  tüntetésünk követelései között, amely során az országot a szíriai helyzet nemzetközi rendezésére 
szólítottuk fel, az ATT is szerepelt az ENSZ Biztonsági Tanács embargója mellett.

Egész júliusban zajlott a fegyverkereskedelem szabályozásáról szóló ENSZ konferencia. Több mint 90 ország 
támogatta az Amnesty International és partnerei követeléseit, köztük a legfontosabbat, hogy ne lehessen olyan 
területekre fegyvert eladni és szállítani, ahol azokat feltehetően jogsértések elkövetésére használnák. Az utolsó 
napon váratlanul az USA, Kína és Oroszország egyöntetűen az egyezmény elfogadásának elhalasztása mellett  
döntött, s erre partnereiket is rábírta. Mivel az egyezmény csak egyhangúlag kerülhet elfogadásra, ezért a 
döntést idén márciusra napolták el.
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2. SZERVEZETI CÉLOK

(1) NÖVEKEDÉS

Célok:
1. Önkéntesek, tagok és támogatók számának növekedése
2. Az AI láthatóságának növelése
3. Önkéntesek hatékonyabb bevonása a szervezet munkájába
4. Kampányok támogatása az aktivizmuson keresztül

Tevékenységeink:

1. Önkéntesek, tagok és támogatók számának növekedése
• Az Amnesty International kiemelt célja, hogy a tagok, és támogatók számának növelésén keresztül 

mindinkább növelje pénzügyi stabilitását. Az önkéntesek számának növelése szintén elsődleges 
fontosságú annak érdekében, hogy mozgalomként, az aktivisták segítségével hatékonyan tudjuk 
megvalósítani kitűzött emberi jogi céljainkat.

• A 2011-es évhez képest 2012-re több mint duplájára, 70-ről 151-re növeltük az éves aktivista 
jelentkezések számát többek között az új, honlapon elérhető online jelentkezési lap segítségével

• Az  Elnökség  a  2012.  évi  5.  számú  határozatában  döntést  hozott  arról,  hogy  a  2010  előtti 
csoportos beszedési nyomtatványon a tagsági kategóriát bejelölő személyeket az Elnökség rendes 
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tagnak tekinti,  amennyiben  nem jelzik  írásban az  Iroda  felé,  hogy kifejezetten  pártoló  tagok 
szeretnének maradni. Ennek értelmében a 2011. évi 180 fős tagszámhoz képest 212 fővel, azaz 
435-re  emelkedett  a  tagok  száma.  Támogatóink  közé  tartoznak  a  rendszeresen  és  egyszeri 
alkalommal adományozó magánszemélyek. Számuk az előző évhez képest csökkent, ám a tőlük 
származó támogatás növekedett.

2. Az AI láthatóságának növelése
• Célunk, hogy az Amnesty International és emberi jogi munkája Magyarországon is erősebben jelen 

legyen a köztudatban. Az AI Magyarország számára kiemelten fontos az online jelenlét növelése, 
ennek érdekében kétszeresére növeltük a Facebook követőink számát.

3. Önkéntesek hatékonyabb bevonása a szervezet munkájába
• Az AI Magyarország nem elégszik meg azzal, hogy egy folyamatosan bővülő önkéntes csoportot 

tudhat  maga  mögött.  Célunk,  hogy  képzett  és  aktív  segítőkre  tudjunk támaszkodni  munkánk 
során,  amelynek  érdekében  rendszeresen  és  aktívan  kommunikálunk  önkénteseinkkel  és 
aktivistáinkkal, és tréningekkel adjuk át számukra az emberi jogi mozgalomban fontos szaktudást.

• 2012-ben 291 önkéntesünk vett részt eseményeinken, amely csaknem háromszoros növekedést 
jelent az előző évhez képest.

• Önkénteseinkkel, aktivistáinkkal számos akcióban, rendezvényen vettünk részt az év során: míg 
2011-ben mindössze 15 alkalommal, 2012-ben már 36-ra növekedett ez a szám.

4. Kampányok támogatása az aktivizmuson keresztül
• Az Amnesty  International  legfontosabb célja  az  emberi  jogok  ügyének előmozdítása  itthon és 

világszerte. Ennek érdekében tematikus aktivista csoportjainkra és az önkéntesek bevonására is 
nagy hangsúlyt fektetünk a kampányaink során.

• Megkezdte működését az Emberi Jogi Képzők és az Amnesty Nők önkéntes csapat, és folytatta a 
munkát LMBT csoportunk is, csakúgy mint a középiskolásokból álló Amnestynik.

• 2012-ben a nyári fesztiválokon és rendezvényeken összegyűjtött aláírások száma meghaladta a 
kétezret:

Akció/petíció Gyűjtőhely Aláírók száma

Free Pussy Riot Sziget 773

EU nyári akció – Viviane Reding Bánkitó, Ördögkatlan, Sziget, Gödör 766

Kolozsvár, erőszakos kilakoltatások Ördögkatlan, Sziget, Gödör 479

Shell – Niger-delta olajszennyezés SZIN 233

Összesen 2251

(2) IRÁNYÍTÁS ÉS VEZETÉS MEGERŐSÍTÉSE

Célok:
1. A sikerese átmenet biztosítása
2. Hatékony irányítás
3. Egy jól működő elnökség alapjainak megteremtése
4. A tagok bevonásának növelése és elszámoltathatóság

Tevékenységünk: Ezt a részt a 2012-es Elnökségi Beszámoló tartalmazza.

(3) SZERVEZETFEJLESZTÉS

Célok: 
1. Irodai környezet és infrastruktúra javítása
2. Informatikai rendszer fejlesztése
3. Pénzügyi menedzsment fejlesztése
4. Kommunikáció és külkapcsolatok javítása
5. Alkalmazottak képzése
6. Amnesty International védjegyének bejegyzése

Tevékenységünk:
1. Irodai környezet és infrastruktúra javítása 
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• A megnövekedett irodai kapacitás megkövetelte az iroda felszerelését és felfrissítését. Sok tárgyi 
adományt gyűjtöttünk, adományként kaptunk hűtőt, felújítást végeztünk és átalakítottuk az iroda 
berendezését, hogy 6 alkalmazottunk és napi 3-4 gyakornokunk is elférjen. Korábbi társ-bérlőnk 
kiköltözött, így 2012-től kizárólagos bérlői vagyunk az irodának. Dokumentumainkat iktattuk és a 
leltár is sikeresen zajlott. 

2. Informatikai rendszer fejlesztése
• Fejlesztésre  és  kiegészítésre  szoruló  informatikai  rendszerünket  feljavítottuk,  így  tízre  nőtt  a 

munkaállomások  száma  az  irodában.  Régi  gépeink  egy  részét  lecseréltük,  modernizáltuk,  új 
nyomtatót  vásároltunk  nyomtatás-racionalizálás  céljából.  Korábbi  adatbázisunk  tisztítására,  az 
adatok rendezésére vonatkozó munkálatokat elvégeztük, amely alapján épült fel az adatrendezési 
folyamat. Új ügyfélkapcsolati rendszert (CRM) építettünk és vezettünk be, mely elengedhetetlen 
a hatékony kommunikáció, a mozgósítás és fundraising szempontjából. Korábbi rendszergazdánk 
új  keletű  elfoglaltságai  miatt  búcsúzott  szervezetünktől,  helyette  junior  rendszergazdával 
szerződtünk.  Mivel  anyagi  korlátok  miatt  sokáig  nem állt  rendelkezésünkre  napi  mentés,  egy 
rendszergazdai hiba miatt rekonstruálnunk kellett elektronikus fájljainkat.

3. Pénzügyi menedzsment fejlesztése
• A költségvetés-tervezés, monitoring és belső ellenőrzési rendszereinket tovább fejlesztettük, hogy 

még hatékonyabban tudjuk ellenőrizni a megnövekedett költségvetést.
• Megkezdtük a banki lekötés gyakorlatát, melynek köszönhetően tovább növeltük bevételünket. 

4. Kommunikáció és külkapcsolatok javítása
• Gyakornoki programunk fellendült 2012-ben, köszönhetően a 7 felsőoktatási intézménnyel való 

együttműködésünknek, így 4 havonta tudunk 3-5 gyakornokot fogadni. 
• Közhasznúsági státusz iránti kérelmünket 2011. decemberében adtuk be a Fővárosi Bíróságra. 

Január  végén  érkezett  visszajelzés  a  bíróságtól,  mely  alapján  a  szervezet  Alapszabályát  több 
paragrafusban módosítani szükséges ahhoz, hogy közhasznúsági kérelmünk elfogadásra kerüljön. 
A módosításokra 2013-ban teszünk javaslatokat.

• Januárban  két  alkalommal  tartottunk  stratégiai  tervezést,  melynek  előkészítési  és  utómunkái 
között említendő a tagok felkeresése, személyes felkérése a munkacsoportokban való részvételre, 
továbbá a stratégia előkészítése a munkacsoport számára, majd a munkacsoporttal való közös 
munka  alapján  összegezni  és  kommunikálni  feléjük  az  elkészült  stratégiát,  melyet  az  éves 
Közgyűlés fogadott el.

• A  sikeres  IMT  pályázatnak  köszönhetően  február  1-étől  5  teljes  állású  és  egy  ¾  állású 
alkalmazottal dolgozhattunk. A magyar intenzív belpolitikai fejlemények miatt február 14-től 2 
hónapra egy kutatási asszisztenst is felvettünk. 

5. Alkalmazottak képzése 
• Nagy energiát fordítunk alkalmazottaink fejlesztésére. Kampánykoordinátorunk, kampányosunk és 

igazgatónk  az  AI  Nemzetközi  Titkársága  által  szervezett  találkozón/képzésen  vett  részt 
diszkrimináció  és  média  szakterületen.  Igazgatónk  szakmai  fejlődését  egy  coach  segítette, 
kommunikációs készségeit pedig beszédtanár. HRE koordinátorunk munkáját mentor-programmal 
igyekeztünk  támogatni,  aktivizmus-  és  kampánykoordinátorunkét  pedig  PR és  kommunikációs 
tréninggel. Irodavezetőnk pénzügyi készségeit a Corvinus Egyetem számvitel kurzusán fejlesztette. 
Fontos megemlíteni, hogy a fenti képzéseket, fejlődési lehetőségeket ingyen tudtuk biztosítani az 
alkalmazottak számára, hála a sok támogatónknak és gazdag kapcsolati hálónknak. 

• Mivel  irodánk  egyre  nagyobb  lett  és  megjelent  a  professzionalizálódás  szükségessége, 
szisztematikus szervezetfejlesztésbe kezdtünk. Ennek első lépése a szervezet emberi  erőforrás 
helyzetének  felmérése  volt,  mely  során  megállapítottuk  hiányosságainkat  és  a  fejlesztendő 
területeket, majd ezt követően egy hétvégi irodai együttműködés-fejlesztésen vettünk részt külső, 
pro bono tanácsadók bevonásával. 

• Az év végét a média és kommunikációs munkatárs álláskiírásával zártuk.
6. Amnesty International védjegyének bejegyzése

A  minden  évben  az  Amnesty  International  Nemzetközi  Titkárságához  benyújtott  pályázatunkban  
kötelező elvárásként szerepel a védjegy bejegyzése, de a mozgalmon belül sem letisztult még, hogy 
melyek a pontos elvárások ezen a téren. 

3. FUNDRAISING

Célok:
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1. Fundraising kapacitás kiépítése
2. Hazai fundraising lehetőségek feltérképezése
3. Átfogó fundraising stratégia létrehozása
4. Új tagsági adatbázis bevezetése
5. Pénzügyi növekedés elérése meglévő és új tagok, támogatók által
6. Több tag és támogató toborzása a lemondások helyett
7. Támogatók és tagok tájékoztatása az átláthatóság és elszámoltathatóság jegyében
8. Hatékony 1 százalékos kampány
9. Amnesty International Magyarország ismeretségi kutatás

Tevékenységünk:
• A  fundraising  kapacitás  kiépítése  érdekében  rendszeres  kapcsolatban  álltunk  a  AI  Nemzetközi 

Titkárságának fundraising programjának vezetőjével, akinek segítségével lezárult a korábban toborzott 
csoportos befizetők adatainak elemzése, mintegy felkészülésként a reaktiválásukra. 

• Elkezdtük feltérképezni a hazai fundraising lehetőségeket és jó kapcsolatot építettünk ki több, civil 
szervezeteket tömörítő és adománygyűjtési programot folytató szervezettel, munkacsoporttal, amelyre 
ennek folytatásaként 2013-ban továbbra is különösen nagy figyelmet fordítunk. 

• Kidolgoztuk a megtartási stratégiát és a növekedés fő irányait. 
• Egy önkéntesünk telefonon kereste fel meglévő tagjainkat és azokat, akik lemondták a befizetésüket. 

Az önkéntes ugyan hosszabb távra nem vállalta a feladatot, 2013-ban azonban egy újabb önkéntessel 
közösen kiépítjük a telemarketing programot reaktiválásra.

• Az új ügyfélkapcsolati rendszerünk, a CiviCRM alapjaiban felállt, az ehhez kapcsolódó munkánk már 
ezen  keresztül  zajlik,  ám  a  fejlesztéssel  és  teszteléssel  nem  álltunk  le.  Támogatóink,  tagjaink 
tájékoztatását  a  szervezet  munkájáról  az  év  végén  beüzemelt  CiviCRM megléte  előtt  egy  újfajta 
struktúrát követő hírlevél formájában végeztük.

• 2012. novemberében a személyi  jövedelemadó 1 százalékából  befolyt  összeg 1.151.657 Ft volt, 
amelyet kampányainkra és az emberi jogi oktatásra fordítunk. 

• Elkészült  az  online  felmérés  az  Amnesty  International  Magyarország  ismeretségéről  1013  ember 
körében, ennek eredményeként kiderült, hogy szervezetünket jelenleg, még csak az emberek 6%-a 
ismeri, de közel 160 fő járult hozzá, hogy felvegyük velük a kapcsolatot a felmérésben résztvevők 
közül.
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