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Kedves Barátunk!
A magyar ügy mindig fontos volt az Amnesty munkájában. A nemzetközi mozgalom egyik 
első kampányában a lelkiismereti okokból bebörtönzött Mindszenty József bíboros szabadon 
bocsátásáért küzdöttünk. Az azóta eltelt évtizedekben sok támadás ért bennünket. 1976-
ban a szocialista pártállami sajtó írta rólunk, hogy „kétes szervezet” vagyunk, amely „régen 
hitelüket vesztett disszidens egzisztenciák bevonásával arra vállalkoztak, hogy egyenlőségjelet 
tegyenek a szocializmus és a fasizmus (…) közé”. A kilencvenes évek elején az MDF-kormány 
belügyminisztere mondta rólunk, hogy „Ismerjük azokat az embereket, akik ezeket a beszámolókat 
írják. Ezek azok a túlérzékeny liberális filantrópok, akiket minden országban meg lehet találni. 
Az Amnestynek akkor kellett volna itt lenni Magyarországon, amikor a kommunisták emberek 
százait akasztották fel”. A támadások azóta csak erősödtek.  

A 80-as évek végén, egy kis budapesti lakásból néhány önkéntes elhivatottságának köszönhetően 
olyan mozgalom indult itthon útjára, amely életeket változtatott meg... A támogatásodnak 
köszönhetően immár 30 éve egy nemzetközi mozgalom részeként Magyarországon is folyamatosan 
dolgozunk az emberi jogok védelméért és büszkék vagyunk Rád, hogy te is az Amnestyhez 
tartozol!

A harmincéves, egyre növekvő hazai mozgalmunk tagjaként vagy támogatójaként Te tudod a 
legjobban, hogy egy dolog miatt támadnak bennünket: az emberi jogok melletti következetes 
és kérlelhetetlen kiállásért. Sok minden változott az elmúlt évtizedekben, de az Amnesty 
missziója nem: azért dolgozunk Veled együtt, hogy a világ és benne Magyarország szabadabb és 
igazságosabb legyen. Egy olyan közösségért teszünk, ahol mindenki bátran kiáll a saját és mások 
jogaiért. Büszkék vagyunk Rád, hogy Veled együtt 2020-ban, a nehéz körülmények ellenére 
számtalan emberi jogi sikert értünk el Magyarországon és az egész világon!

Micsoda év volt! Nélküled nem sikerülhetett volna! Köszönjük, hogy együtt folytatjuk!

Vig Dávid
az Amnesty International Magyarország igazgatója

Kéri András
az Amnesty International Magyarország elnöke



Melyik számodra a legérdekesebb
2020-as sikerünk?
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Megvédjük a jogállamiságot!

Az Amnesty 2020-ban egyedülálló, új 
és hiteles kutatási eredményekkel járult 
hozzá ahhoz, hogy a hazai és nemzetközi 
közvélemény számára ismertté váljanak 
a bíróságok függetlenségét csorbító 
fejlemények. Az interjús módszerrel készült 
kutatásban feltártuk, hogy a bíróságok 
igazgatása rendszerszintű problémákban 
szenved, a bíróságok szervezeti 
függetlensége erősen sérült, a kormány 
igazságszolgáltatási reformja gyengítette 
a bíróságok függetlenségét, az elmúlt 
időszak lépései pedig dermesztő légkört 
teremtettek a bíróságokon. A kutatás 
eredményeit bemutató „Fortélyos félelem: 
erősödő kontroll a magyar bíróságok felett” 
című jelentés 2020. április 6-án jelent 
meg, és széleskörű sajtónyilvánosságot 
kapott. Augusztusban pedig konkrét 
törvénymódosítási javaslatokat tettünk 
az Országos Bírói Tanácsnak, amelyek a 
magyar igazságszolgáltatás veszélyben levő 
függetlensége megerősítését célozták. 

Nemzetközi szinten is kiálltunk a 
magyarországi jogállamiság védelmében és 
a jogállamisággal kapcsolatos szakmai viták 
fontos szereplőjévé váltunk. Rendszeresen 
konzultáltunk uniós döntéshozókkal mind 
a Bizottság, mind a Parlament tagjaival. 
Az Európai Parlament áprilisban elítélte a 
jogállamiság sérelmét és a hetes cikk szerinti 
jogállamisági eljárás folytatására hívta 
fel a Tanácsot és elítélte a transzneműek 
jogfosztását Magyarországon.

MEGVÉDJÜK A FÜGGETLEN INTÉZMÉNYEK AUTONÓMIÁJÁT

2020 szeptemberében jelent meg az Európai 
Bizottság első jelentése arról, hogy milyen 
az EU-s tagállamokban a jogállamiság 
helyzete. Előzetesen, májusban hét másik 
civil jogvédő szervezettel közösen beadványt 
nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, 
amelyben bemutattuk azt, hogy milyen 
súlyos következményekkel jártak az elmúlt 
évtized kormányzati és jogalkotási lépései, 
és milyen leromlott állapotban érte a magyar 
jogállamiságot a felhatalmazási törvény 
és a rendeleti kormányzás 2020-ban. 
Nagy sikerünk, hogy az Európai Bizottság 
jelentése számos ponton figyelembe vette 
az Amnesty International beadványában 
megfogalmazott állításokat és aggályokat. 

Tavaly júliusi beadványunkban jeleztük az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának, 
hogy a magyar kormány továbbra sem 
biztosítja, hogy a magyar bírák szabadon 
elmondhassák szakmai véleményüket a 
bíróságok függetlenségéről anélkül, hogy 
hátrányos következményektől kellene 
tartaniuk. Ez a dermesztő hatás kódolva 
van a magyar bírósági rendszerben, a 
magyar bírák többsége fél véleményt 
nyilvánítani szakmai kérdésekben is, és a 
kormány semmit nem tett azért, hogy ne így 
legyen. Figyelembe véve beadványunkat, 
a Bizottság felszólította a kormányt, 
hogy tegyen lépéseket a magyar bírákat 
megillető véleménynyilvánítási szabadság 
megerősítésére. 
 

https://www.amnesty.hu/fortelyos-felelem-igazgat-a-magyar-birosagokon/
https://www.amnesty.hu/fortelyos-felelem-igazgat-a-magyar-birosagokon/
https://444.hu/2020/04/06/14-biro-beszelt-arrol-hogy-szamoljak-fel-az-igazsagszolgaltatas-fuggetlenseget-magyarorszagon
https://www.amnesty.hu/jogalkotasi-javaslatok-az-orszagos-biroi-tanacs-elnokenek-felhivasara/
https://www.instagram.com/p/CAajuZFKkaD/
https://www.greens-efa.eu/en/article/event/article-7-institutional-and-citizens-perspectives/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0316&from=EN
https://www.amnesty.hu/hungarian-ngos-contribute-to-european-commissions-first-rule-of-law-report/
https://www.amnesty.hu/nem-a-tukor-hazudik/
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/AIHU_HHC_Rule_9_Baka_v_Hungary_29072020.pdf
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22baka%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-10859%22]}


Nyár végén elindult Jogállam. Ne csak papíron! kampányunk, amiben hat bátor és 
példaértékű ember osztotta meg a történetét az egyenlőség, a szolidaritás, a sajtószabadság, 
a független igazságszolgáltatás, a minőségi oktatás és a jogtudatosság területéről. Egy rövid, 
de népszerű animációs filmet is készítettünk, amivel közérthetővé, emberivé és konkréttá 
tettük a jogállamiság fogalmát és aktív cselekvésre buzdítottuk az embereket a jogállamiság 
védelméért. 

A kampánnyal nemzetközi színtéren is hozzájárultunk az európai jogállamisági vitákhoz: 
a filmet és a történeteket több európai országban is bemutattuk és petíciót indítottunk 
a jogállamiság erősítéséért az EU-ban és a tagállamokban. Év végére közel hatvanötezer 
aláírást gyűjtöttünk Magyarország, Ausztria, Szlovákia, Finnország, Hollandia, Belgium, 
Csehország, Németország, Spanyolország és Szlovénia lakosainak összefogásával. A 
jogállam történeteink szereplői pedig Szlovákiától Németországig kaptak felkérést interjúkra, 
beszélgetésekre és podcastekre. 2020 novemberben figyelemfelkeltő akciót szerveztünk az 
Európai Unió Tanácsának épülete elé, ezt követően pedig átadtuk az EU főbb döntéshozóinak 
az aláírásokon keresztül megfogalmazott kéréseinket.

TÍZEZREK A JOGÁLLAMISÁG VÉDELMÉBEN: 

JOGÁLLAM. NE CSAK PAPÍRON!
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https://www.amnesty.hu/jogallam/
https://www.amnesty.hu/petition/vedjuk-meg-kozosen-a-jogallamot-europaban/
https://www.facebook.com/44847086574/videos/686880392214072


Amikor 2017-ben a parlament elfogadta a 
független civil szervezeteket megbélyegző 
civilellenes törvényt, rögtön tudtuk, hogy hosszú 
küzdelem vár ránk. Polgári engedetlenségbe 
kezdtünk, és bíróságokon támadtuk meg a 
jogsértő törvényt, mert tudtuk, hogy ennek a 
törvénynek el kell buknia. Az Amnesty 2020-
ban is a civilek kormányzati zaklatásával 
szembeni egyik leghangosabb mozgalom 
volt. Nagyon örültünk, amikor hosszú évek 
kitartó küzdelme után 2020 januárjában 
kiderült, hogy munkánk hamarosan sikerrel 
járhat: ekkor adta ki ugyanis az Európai Unió 
Bíróságának főtanácsnoka azt az indítványát, 
amelyben javasolta a Bíróságnak, hogy 
állapítsa meg, a törvény uniós jogot sért. 
Nem kellett sokat várnunk a döntésre. Június 
18-án a Bíróság döntött: a jogsértő törvényt 
a magyar kormánynak vissza kell vonnia! 
A döntés egyértelmű üzenetet küldött, a 
kritikus civil szervezeteket megbélyegző és 
működésüket aláásni akaró törvénynek nincs 
helye Európában. Mivel a parlament még 
nem helyezte hatályon kívül a törvényt, ezért 
decemberben civil partnereinkkel közösen újra 
az Európai Bizottsághoz fordultunk, és három 
javaslatot fogalmaztunk meg, hogy mit tudna 
tenni az EU, hogy a helyzet megoldódjon. Az 
biztos, hogy mi nem nyugszunk addig, ameddig 
ezt és a többi, civileket megbélyegző törvényt 
végérvényesen vissza nem vonják!

VÉDEKEZÜNK A CIVILEKET ÉRINTŐ

TÁMADÁSOKKAL SZEMBEN
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https://www.amnesty.hu/nem-regisztralunk-megyunk-a-birosagra/
https://www.amnesty.hu/a-civilek-strasbourgban-is-bepereltek-a-magyar-allamot/
https://www.amnesty.hu/luxembourgi-fotanacsnok-unios-jogot-sert-a-magyar-civilellenes-torveny/
https://www.amnesty.hu/az-eu-birosaga-a-magyar-civileknek-adott-igazat/
https://www.amnesty.hu/civilellenes-torveny-3-ajanlas-a-bizottsagnak/


A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben az Amnesty a jogállamiság és az 
emberi jogok leghangosabb védelmezője volt és jelentősen befolyásolni tudta a hazai és 
nemzetközi közvéleményt azért, hogy ne történjen önkényes alapjogsérelem a koronavírussal 
szembeni védekezés során sem. Jelentős hatást értünk el azzal, hogy már a járvány kezdetén 
felhívtuk a figyelmet a védekezés hiányosságaira Magyarországon és külföldön. Jogvédő civil 
szervezetekkel közösen állást foglaltunk arról, hogy a felhatalmazási törvény nem felel meg 
a különleges jogrenddel szemben támasztott demokratikus és az Alaptörvényből is következő 
követelményeknek. Felszólítottuk az Országgyűlést, hogy olyan törvényt fogadjon el, amely 
megfelel a jogállamiság szempontjainak és védi alapvető jogainkat. Megállapításainkat 
követően hasonló tartalmú nyilatkozatot adott ki az Európa Tanács főtitkára, az Európa 
Tanács Emberi Jogi Biztosa, az Európai Parlament bizottsága és az EBESZ vezetője is.

Jogászaink továbbá folyamatosan monitorozták a Kormány veszélyhelyzet alatt hozott 
intézkedéseit, az Országgyűlés nélkül hozott rendeleteket. Sikerként értékeljük, hogy nyáron a 
veszélyhelyzet megszűnését követően bár több problémás szabály hatályát meghosszabbította 
az Országgyűlés, több, általunk aggályosnak ítélt rendelkezést nem emelt át a veszélyhelyzet 
utáni időszakra.

KIÁLLUNK A JOGÁLLAMISÁGÉRT A VESZÉLYHELYZETBEN

Ugyanakkor a veszélyhelyzet megszűnésekor felhívtuk a figyelmet arra, hogy az új, úgynevezett 
egészségügyi válsághelyzetnek mind a bevezetése, mind a vége gyakorlatilag a kormány 
belátásától függ és ebben az esetben is hiányoznak a jogállami garanciák arra, hogy parlamenti 
felhatalmazás nélkül bizonyos idő után hatályukat vesztik a rendelkezések. Álláspontunkat 
nemcsak szakértői anyagokban, hanem a Miniszterelnökség miniszterhelyettesével rendezett 
nyilvános vitán is bemutattuk és megvédtük. Az Amnesty álláspontja a hazai és nemzetközi 
sajtóban is rendszeresen megjelent, a legnagyobb külföldi és hazai független lapok és TV 
csatornák hivatkoztak igazgatónkra és a magyar Amnesty munkatársaira.
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https://index.hu/velemeny/olvir/2020/03/15/amnesty_international_koronavirus_kormanyzas_vig_david/
https://www.euronews.com/2020/03/21/hungarians-should-be-rising-to-the-challenge-of-the-coronavirus-outbreak-in-spite-of-orban
https://www.amnesty.hu/nem-a-korlatlan-hatalom-az-orvossag/
https://www.coe.int/en/web/portal/-/secretary-general-writes-to-victor-orban-regarding-covid-19-state-of-emergency-in-hungary
https://www.euronews.com/2020/03/23/coronavirus-human-rights-alarm-as-hungary-seeks-indefinite-extension-to-state-of-emergency
https://www.euronews.com/2020/03/23/coronavirus-human-rights-alarm-as-hungary-seeks-indefinite-extension-to-state-of-emergency
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200324IPR75702/ep-stands-up-for-democracy-in-hungary-during-covid-19
https://www.osce.org/odihr/449311
https://www.amnesty.hu/sosem-erhet-veget/
https://www.amnesty.hu/reszletes-elemzes-az-atmeneti-torvenynek-a-kulonleges-jogrendre-es-az-egeszsegugyi-valsaghelyzetre-vonatkozo-szabalyairol-valamint-alapjogokat-es-jogallami-normakat-erinto-egyeb-rendelkezeseirol/
https://444.hu/2020/06/22/vitazni-hivtuk-orban-balazs-allamtitkart-es-vig-davidot-az-amnesty-international-magyarorszagi-igazgatojat
https://444.hu/2020/06/22/vitazni-hivtuk-orban-balazs-allamtitkart-es-vig-davidot-az-amnesty-international-magyarorszagi-igazgatojat
https://hvg.hu/360/20200329_Hetfon_delutan_3tol_minden_szabadsagunkat_elbukjuk_A_jogvedok_valaszolnak__video
https://www.nytimes.com/2020/06/18/world/europe/hungary-eu-ngo-law.html


Teszünk a nemek közti 
egyenlőségért! 

2020. március 8-án elindítottuk az  
Egy Lépéssel Közelebb kampányunkat, 
amellyel elősegítjük a nemek közötti 
bérszakadék – a nők és férfiak 
órabére közötti átlagos különbség – 
megszűnését. A kampányhoz csatlakozó 
vállalatok és önkormányzatok 
nyilvánosságra fogják hozni a nemek 
szerinti béradataikat idén a Nemzetköz 
Nőnapon. A kezdeményezéshez eddig 
csatlakozott többek között a BKK, a 

BKV, a Fővárosi önkormányzat, a II., III., IV., VI., VII., VIII., X., XI., XIV., XV., XVIII. Kerület, 
és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A magánszférából pedig multicégek és kisebb 
vállalkozások is egyaránt csatlakoztak, például az IKEA, Netpincér, SPAR Magyarország, 
Oláh & Társa Kft. vagy az UX Studio. A kampányhoz folyamatosan várjuk az új csatlakozókat.

EGY LÉPÉSSEL KÖZELEBB

Hiánypótló kutatást végeztünk, amelynek eredménye június 3-án jelent meg. Kutatásunkban 
a nőkkel, különösen a várandós és kisgyermekes nőkkel szembeni munkahelyi 
diszkriminációt vizsgáltuk. A kutatás kimutatta, hogy a nők a diszkrimináció számtalan 
formájával találkozhatnak a munkaerőpiacon a nemük miatt és sok esetben az anyaságuk 
miatt. A kutatásból kiderült, hogy sok esetben jogellenesen szüntetik meg idő előtt a 
munkaviszonyukat, határozott idejű munkaszerződés vagy próbaidő alatt, képzések, további 
munka- és karrierfejlesztési lehetőségeket tagadnak meg a várandós nők esetében.

Továbbá gyakori a kisgyerekeres nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés is, sok 
esetben nem térhet vissza a szülési vagy szülői szabadsága után a női munkavállaló 
ugyanabba a pozícióba, vagy mivel a beteg gyerekek ápolását is a nőktől várja a társadalom 
és a munkáltató is, ezért a nőket közvetett és közvetlen hátrányos megkülönböztetés is 
érheti a munkahelyen. A kutatási eredményekkel fontos problémákra hívtuk fel a figyelmet, 
amely jelentős médiafigyelmet generált.

FELLÉPÉS A NŐKKEL SZEMBENI MUNKAHELYI DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN
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https://www.amnesty.hu/egylepesselkozelebb-kampany-az-egyenlo-berekert-magyarorszagon/
https://www.amnesty.hu/kerulgetett-tema/
https://444.hu/2020/12/14/novak-katalin-megadja-a-sikeres-eros-no-receptjet


A járványidőszak alatt többször is felhívtuk arra a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány 
gazdasági és társadalmi hatásai eltérően hatnak a különböző kisebbségi és társadalmi 
csoportokra. Először egy véleménycikkben vázoltuk fel, hogy a járvány miként hat a nőkre 
és milyen pozitív vagy negatív változásokat hozhat a nemek közötti egyenlőségre. A járvány 
alatt együtt dolgoztunk a Nyitottak vagyunkkal, a Bagázs Egyesülettel, a Háttér Társasággal 
és a Salva Vita Alapítvánnyal és kidolgoztunk egy olyan munkáltatóknak szóló anyagot, 
amely hozzájárul a járvány kisebbségi csoportokra gyakorolt hatásainak csökkentéséhez a 
munkahelyen. Az anyag hasznos információkat, adatokat, forrásokat, konkrét tippeket és 
javaslatokat tartalmaz a munkáltatók számára.

NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ÉS KORONAVÍRUS

Májusban nemcsak az állampolgárokat és a civil közösséget rázta meg a kormány transznemű 
emberek ellen indított jogfosztása, hanem az egész nemzetközi mozgalmunkat. Petíciót 
indítottunk, amiben azt kértük, hogy #töröljéka33ast. Európa-szerte több mint százezren, 
Magyarországon pedig több mint tizenhatezren fejezték ki tiltakozásukat a transznemű 
emberek számára betiltott jogi nemváltoztatás ellen. Az alapvető jogok biztosa ennek ellenére 
sem kérte a törvény felülvizsgálatát, és a szexuális kisebbségek hátrányos megkülönböztetése 
azóta csak fokozódott. 

Miután támadás indult a Meseország Mindenkié című mesekönyv ellen, civil barátainkkal 
együtt Kozma Ákos ombudsmant kértük arra, hogy álljon ki a magyarországi LMBTQ 
emberek védelmében, és állapítsa meg az alapjogi visszásságokat a miniszterelnök homofób 
nyilatkozata, valamint a mesekönyv  óvodai használatának jogellenes megtiltása miatt. 
Amikor novemberben az Alaptörvény kilencedik módosításával a kormánytöbbség újra 
célkeresztbe vette az LMBTQ közösséget, véleménycikkben álltunk ki a gyűlöletkeltés ellen, 
majd a törvények elfogadása után ismét az ombudsmant kértük, hogy ítélje el nyilvánosan a 
jogkorlátozó intézkedéseket.

AZ LMBTQ JOGOK VÉDELMÉBEN 
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https://444.hu/2020/03/22/elhozza-a-nemek-kozotti-egyenloseget-a-koronavirus
https://www.amnesty.hu/petition/transz-jogok/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10158453971751575
https://www.amnesty.hu/orban-gyuloletkelto-szavai-miatt-az-ombudsmanhoz-fordult-nyolc-szervezet/
https://www.amnesty.hu/orban-gyuloletkelto-szavai-miatt-az-ombudsmanhoz-fordult-nyolc-szervezet/
https://444.hu/2020/11/12/a-kormanyzas-szeretete-helyett-a-szeretet-kormanyzasat
https://www.amnesty.hu/orokbefogadas/
https://www.amnesty.hu/orokbefogadas/


MAGÁNSZFÉRA AZ EMBERI JOGI OKTATÁSBAN

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben több olyan technikai megoldást vezetett 
be a kormánytöbbség, amelyek komolyan érinthetik a magánszférát. Ezért elsőként hívtuk 
fel a közvélemény figyelmét arra, hogy 2020. május 1-től a rendőrség arcfelismerést 
is alkalmazhat abban az esetben, ha valaki nem hajlandó magát igazolni. Részletes 
elemzésben mutattuk be az új technológia működését és az igazoltatás menetét, hogy 
minél többen tisztában legyenek a változásokkal. Megvizsgáltuk a veszélyhelyzet során 
bevezetett karantén applikációt is, és azt találtuk, hogy ellentétben a kormány állításával, 
annak használata nem önkéntes,mert sokkal súlyosabb következmények sújtják azokat, 
akik visszautasítják az elektronikus ellenőrzést. Az Amnesty tagjainak és önkénteseinek 
az arcfelsimerő szoftverekről tartott képzések mellett decemberben a Corvinus Egyetem 
hallgatóinak felkérésére tartottunk előadást a megfigyelési kapitalizmusról és a 
nagy tech cégek működési modelljéről. Azt is bemutattuk, hogy az egyes kormányok 
hogyan használják a koronavírus-járványt a tömeges megfigyelés kiszélesítésére, és 
kutatásunkból az is kiderült, hogy melyek a legveszélyesebb kontaktkereső alkalmazások.

Megvédjük a magánszférát!

Az emberi jogi oktatási munkánkban is hangsúlyos szerepet kap a magánszféra védelme. 
Középiskolásoknak szóló emberi jogi foglalkozást fejlesztettünk tanárok, szülők, 
szakértők és diákok bevonásával, hogy minél többen tisztában lehessenek a személyes 
adataikkal, és hogy hogyan tudják megvédeni őket az online térben. A Magánszféra 
védelme óránkat 2021-től egy komplex blended learning módszertan alapján tartjuk 
online és offline tanulási lehetőségekkel. 

7

https://www.amnesty.hu/pentektol-jon-az-arcfelismeres-az-igazoltatasoknal/
https://www.amnesty.hu/pentektol-jon-az-arcfelismeres-az-igazoltatasoknal/
https://www.amnesty.hu/szinte-kotelezo-elektronikus-ellenorzessel-figyelnek-a-karantenban-levoket/
https://www.amnesty.hu/viruskent-terjed-a-tomeges-megfigyeles-a-vilagban/
https://www.amnesty.hu/bahrein-kuvait-es-norvegia-kontaktkereso-alkalmazasai-a-legveszelyesebbek/


2020 minden szempontból nagyon nehéz 
év volt a jogvédőknek is, de számos 
nemzetközi eredményünk bizonyítja, hogy 
még ilyen körülmények között is lehet az 
emberi jogok területén hosszantartó, az 
emberek és a közösségek életét alapjaiban 
megváltoztató sikereket elérni, és ebben 
a magyarországi mozgalmunknak, a 
magyarországi aktivisták hangjának is 
komoly szerepe volt. Áprilisban egy online 
tüntetéssorozattal akadályoztuk meg, hogy 
a lengyel törvényhozás tovább korlátozza az 
abortuszhoz való hozzáférést, és betiltsa a 
szexedukációt az iskolákban. A koronavírus-
járvány ellenére Magyarországról is sokan 
csatlakoztak a tiltakozáshoz. 

Egy másik siker, amely nem jöhetett 
volna létre hosszú évek kitartó munkája 
nélkül, hogy májusban Bahrein végre 
szabadon engedte Nabeel Rajabot, a világ 
egyik legismertebb jogvédőjét, akinek 
szabadságáért az Amnesty Magyarország 
is kampányolt. Az aktivista négy évig volt 
börtönben, mert a közösségi médiában 
elítélte a jemeni fegyveres konfliktust. 

Az Amnesty és partnerei régóta 
dokumentálják, hogy a horvát hatóságok 
kegyetlenül bánnak a menedékkérőkkel 
és menekültekkel, nem ritkán brutálisan 
bántalmazták is őket. Júniusban ennek 
a tényfeltáró munkának is köszönhetően 
két horvát rendőr ellen vádat emeltek, 
novemberben pedig az európai ombudsman 
bejelentette, hogy kivizsgálja az Európai 
Bizottság eljárását, amiért a vád szerint 
engedték, hogy a horvát hatóságok a részben 
uniós pénzből finanszírozott határvédelem 
során jogsértéseket kövessenek el. 

Szintén hosszú évek kitartó kampányának 
és lobbizásának hála decemberben az 
argentin törvényhozás mindkét háza 
legalizálta az abortuszt, ezzel pedig egy száz 
éve tartó folyamatos jogsértő állapotnak 
vetettek véget. A hivatalos adatok szerint 
1983 óta mintegy háromezer nő halt meg 
illegális abortusz miatt, évente pedig 38 
ezer nő került kórházba Argentínában. 
Decemberben a dán kormány bejelentette, 
módosítják a büntető törvénykönyvet, hogy 
az végre a beleegyezés hiánya alapján 
határozzák meg a szexuális erőszakot, 
amiért az Amnesty és dán partnerei hosszú 
évek óta dolgoztak.

Fellépünk a jogsértések ellen 
világszerte 

https://www.amnesty.hu/a-lengyel-kepviselok-elhalasztottak-a-torvenyjavaslatok-elfogadasat/
https://www.instagram.com/p/B-_1mKXqrJa/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/bahrain-nabeel-rajab-released-after-four-years-in-jail/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/06/croatia-prosecution-of-police-accused-of-beating-migrant-must-herald-end-of-cruel-practices-at-the-borders/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/eu-inquiry-into-european-complicity-in-croatian-border-violence-against-migrants-and-refugees-significant/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/argentina-legalization-abortion-historic-victory/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/denmark-first-reading-of-sex-without-consent-is-rape-bill-brings-historic-moment-for-womens-rights-closer/
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2020 végén is elindítottuk a Levélíró Maratont, a világ legnagyobb emberi jogi kampányát, 
melynek keretein belül önkényesen letartóztatott jogvédőkért állunk ki petíciókon és az 
érintetteknek címzett támogató üzeneteken keresztül. A több mint 140 országot összefogó 
éves kampányunk és hatása az újonnan létrehozott gyorstalpaló online kurzuson keresztül 
is jobban megismerhető. A biztonságos bekapcsolódás érdekében a résztvevők ezúttal 
a petíciókat és a leveleket is elküldhették hozzánk a honlapunkon keresztül, mi pedig 
továbbítottuk azokat a címzetteknek. A hagyományos levélíró események hiánya ellenére 
a kezdés után már egy hónappal megkétszereződött a jogvédőkért kiálló emberek száma a 
korábbi évhez képest. Sokan az aktivistáink és önkénteseink által szervezett saját interaktív 
online workshopokkal kapcsolódtak be. Számtalan diák pedig iskolai levélíró órák során 
vehetett részt, melyek megtartásához a tanárok az új, oktatási programmunkatársaink által 
összetett módszertani füzetünkből meríthettek ötleteket.

LEVÉLÍRÓ MARATON 2020

https://www.amnesty.hu/leveliromaraton/
https://academy.amnesty.org/learn/course/199/play;autoplay=0
https://www.amnesty.hu/wp-content/uploads/2020/11/U%CC%81tmutato%CC%81_foglalkoza%CC%81shoz.pdf


10

2020-ban folytatódott a közoktatási rendszer központosítása, a tanszabadság 
szisztematikus beszűkítése, amellett, hogy a minőségi oktatáshoz való hozzáférés – 
különösen a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális oktatásra átállás következtében 
– még egyenlőtlenebbé vált. Az év elején állást foglaltunk és tüntettünk a homályos 
körülmények között elfogadott új Nemzeti Alaptanterv alkalmazása ellen, mely figyelmen 
kívül hagyta a korábbi szakmai véleményeket, korlátozza a tanárok oktatási szabadságát 
a diákokat pedig szófogadásra és beletörődésre neveli. Nyáron elemeztük, hogy miért 
is aggályos az iskolaőrség intézményének bevezetése, és miért alkalmatlan arra, hogy 
betöltse a szociális és szakmai támogatás hiányában keletkezett űrt, és megszüntesse az 
erőszakot az iskola falai között.

KIÁLLUNK AZ EMBERI JOGI ÉRTÉKEKÉRT A KÖZOKTATÁS ÁTALAKÍTÁSA SORÁN

Emberi jogi oktatást végzünk 
országszerte

2020 elején bevezetett digitális tanmenet ellenére idén több mint 1500 fiatalhoz jutottunk 
társadalmi tudatosságot és felelősségvállalást hangsúlyozó emberi jogi foglalkozásainkkal. 
Ebből közel 300 diákot megújult digitális módszereinkkel szólítottunk meg az online 
térben. Emberi jogi képzőink csapata 32 fővel bővült a februárban tartott pécsi és a 
szeptemberi budapesti képzésünknek köszönhetően, akik a foglalkozások megtartásán 
túl programunk digitalizálásában is közreműködtek, és együtt gondolkodtunk olyan 
alternatív módszereken, melyekkel emberi jogi szempontokat csempészhettünk az online 
oktatásba is. Elkészítettük többek közt a mesés emberi jogaid videósorozatot, és online 
kurzusainkhoz a fordított tanterem módszertanával online is végezhető gyakorlatokat 
fejlesztettünk ki.

2020-ban módszertani továbbképzést indítottunk, amellyel közvetlenül elérjük a 
tanárokat és egyéb iskolai szakembereket.  A képzést decemberre sikeresen átültettük 
az online térbe, az ország számos pontján élő összesen 32 pedagógussal megismertetve 
ezáltal oktatási programunkat. A résztvevők emberi jogokkal kapcsolatos tudást szereznek, 
emellett pedig megismerik oktatási programunk elemeit és módszertanunkat. A képzés 
után magabiztosabban emelnek be emberi jogi kérdéseket az óráikba, vagy tartanak 
meg ilyen jellegű foglalkozásokat. A résztvevők és további feliratkozóink a módszertani 
hírlevélen keresztül rendszeresen hasznos szakmai anyagokat: módszertani segédleteket 
és óraterveket kapnak e-mailben.

ORSZÁGSZERTE VÉGZÜNK EMBERI JOGI KÉPZÉST

https://www.amnesty.hu/igy-nevelj-szofogado-allampolgart-az-uj-nat/
https://www.amnesty.hu/iskolaorseg-a-kontroll-hatalom/
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/a-mesek-kozelebb-hoznak-minket-egymashoz
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/forditott-tanterem-az-emberi-jogok-vilagnapjan
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A tavaszi, első digitális oktatásra való átállás során alternatív módszerekkel igyekeztünk 
emberi jogi tartalmakat közvetíteni a fiatalok felé. Mesés Emberi Jogaid sorozatunk négy 
epizódjában színészeket kértünk fel, hogy olvassák fel kedvenc emberi jogi meséinket, 
melyeket szombat esténként a facebookon élőben lehetett megtekinteni.
 
Képzőink a járványhelyzet ellenére is az egész évben aktívan részt tudtak venni az oktatási 
munkánkban. Két Képzők Képzését tartottunk 2020-ban, egyet Pécsen, egyet pedig 
Budapesten. A rendszeres ráképzések segítségével képzőink mindig megkapták az aktuális 
tevékenységeinkhez kapcsolódó tudást. Ráképzést szerveztünk nekik a különböző online 
módszerek használatáról, az életkori sajátosságokról, és a történetmesélés (storytelling) 
módszertanáról, amit kiválóan tudtak alkalmazni az online térbe szorult Levélíró Maraton 
kampány alatt is. 

ÁTÁLLUNK A DIGITÁLIS OKTATÁSRA A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN 

2020-ban elindítottuk magyar nyelven is az online Amnesty Akadémiát. Első kurzusunkon a 
tanulók a koronavírus és az emberi jogok kapcsolatáról tanulhatnak: milyen esetekben lehet 
korlátozni a mozgásszabadságot, a közegészségügyi célok mennyiben felelnek meg ennek. 
Második kurzusunk egy emberi jogi bevezető kurzus, míg a harmadik kurzusunkon a Levélíró 
Maratont ismerhetik meg a platformra feliratkozók. 2021-ben még két kurzussal bővül a 
kínálatunk: az egyik a hazai és a nemzetközi Amnesty mozgalmat mutatja majd be, míg a 
másik a digitális biztonsággal foglalkozik és hogy hogyan tudjuk megvédeni az adatainkat 
az online térben.  

https://www.facebook.com/watch/417518074981407/211900646895924
https://register.academy.amnesty.org/
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Mozgósítunk és felemeljük
a hangunkat a jogsértések ellen 

A leglelkesebb Összpontosok és táborozók más fiatalok bevonásával szeptembertől 
középiskolás ifjúsági csoportokat alapítottak Budapesten és Debrecenben. Az 
önszerveződő csoportok azóta saját online eseményeket szerveztek, amelyek során 
többek közt szakértőkkel beszélgettek a Meseország mindenkié c. könyv kapcsán, az 
inkluzív családképről a Család az család kampány képviselőivel. Az év utolsó hónapjaiban 
ezen felül bekapcsolódtak a Levélíró Maraton kampány népszerűsítésébe is, elkezdték 
kidolgozni terveiket a 2021-es évre vonatkozóan, illetve az Amnesty globális ifjúsági 
közösségének munkájához is aktívan hozzájárultak.

MEGALAKULTAK A KÖZÉPISKOLÁS IFJÚSÁGI CSOPORTOK 

2020 tavaszán hetedjére rendeztük meg emberi jogi 
diákversenyünket, az Összpontot. A verseny során, amely 
teljes egészében az online térben valósult meg, 18 
középiskolás csapat három izgalmas fordulón keresztül 
tanulhatott az emberi jogokról, és szerzett gyakorlati 
tapasztalatot petíciókészítésben, kampányolásban és 
emberi jogi projekttervezésben. A legötletesebb projekteket 
pedig az Amnesty támogatásával valósíthatták meg. A 
nyáron szerencsére nem maradt el emberi jogi ifjúsági 
táborunk sem, ahol 35 fiatal köteleződött el az emberi 
jogok védelme mellett. 
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A 2020-as év nehézségei ellenére az egyetemista aktivista csoportok 
aktívan képviselték  az Amnesty International Magyarországot 
Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden is.  A Freedom Clubok, 
a kampányakciók erősítése mellett több, mint 20 online, illetve offline 
eseményt szerveztek és a csoportok tagjainak száma 65 fővel nőtt 
országszerte.

FREEDOM CLUBOK

Az ifik és az Freedom Clubok mellett tevékenykedő aktivisták is minden eddiginél nagyobb 
számban képviselték az Amnestyt az év során. Idén 26 középiskolás végezte a szervezetünknél 
az iskolai közösségi szolgálatát, és több mint 50 önkéntes és aktivista jelentkezett, hogy 
aktívan tegyen egy igazságosabb világért, mind az Amnestys kampányok megvalósításában 
határon innen és túl, mind egyéb kulcsfontosságú civil kezdeményezéseket támogatva, 
köztük az LMBTQ aktivisták védelmét és a szabad oktatást is.

https://www.amnesty-freedomclub.hu/
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10158453971751575
https://www.instagram.com/p/CDnrwQrBzJd/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=amnestymagyarorszag&set=a.10158570676726575
https://www.facebook.com/amnestymagyarorszag/posts/10158644593161575
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Amnesty a hazai és nemzetközi 
médiában

Dacára annak, hogy 2019 végén letiltottak minket a hazai közmédiában, 2020-ban több 
mint 2000 alkalommal említettek minket a magyar sajtóban, több anyagunk, így a bíróságok 
függetlenségéről szóló kutatásunk, a veszélyhelyzetről szóló elemzéseink, a transzneműek 
jogait sértő törvénymódosításról szóló írásaink vagy a nők munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról 
szóló jelentésünk is nagyon sok olvasóhoz, hallgatóhoz és nézőhöz jutott el. Fontosnak tartottuk, 
hogy egyes témákban a közleményeken és interjúk keretein túlmenően is megszólaljunk, 
ezért tavaly összesen 6 alkalommal jelentek meg véleménycikkeink a legolvasottabb 
magyar oldalakon. Közel 60 alkalommal nyilatkoztunk a magyar sajtónak, véleményünkre 
rendszeresen kíváncsi volt a független sajtó, legyen szó a veszélyhelyzet során kihirdetett 
emberi jogokat jogsértő szabályokról, a jogállam és bíróságok helyzetéről vagy az LMBTI 
emberek jogainak sérelméről. Mindenképpen emlékezetes marad, hogy részesei voltunk egy 
olyan közéleti vitának, amelyre hosszú évek óta nem volt példa Magyarországon: Vig Dávid, 
az Amnesty Magyarország igazgatója és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára 
élőben vitatkozott egymással a jogállamiság helyzetéről, a kormány veszélyhelyzet alatt 
hozott intézkedéseiről és a civil szervezetekről.

KÉTEZERNÉL TÖBB MEGJELENÉS A MAGYARORSZÁGI SAJTÓBAN

https://www.amnesty.hu/feketelistan-az-amnesty-es-a-human-rights-watch/
https://444.hu/2020/04/06/14-biro-beszelt-arrol-hogy-szamoljak-fel-az-igazsagszolgaltatas-fuggetlenseget-magyarorszagon
https://www.klubradio.hu/adasok/amnesty-a-kormany-atmenti-a-felhatalmazast-az-onkenyes-hatalomgyakorlasra-112658
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/05/30/amnesty_international_vig_david_transznemuek_jogai_ader_janos/
https://444.hu/2020/06/03/nem-valogat-az-eszkozokben-a-munkaado-ha-szabadulni-kell-a-gyereket-varo-munkavallalotol
https://444.hu/2020/11/12/a-kormanyzas-szeretete-helyett-a-szeretet-kormanyzasat
https://444.hu/2020/12/14/novak-katalin-megadja-a-sikeres-eros-no-receptjet
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/05/30/amnesty_international_vig_david_transznemuek_jogai_ader_janos/
https://index.hu/velemeny/2020/03/24/amnesty_tasz_helsinki_kulonleges_jogrend_felhatalmazas_bizalom/
https://444.hu/2020/03/22/elhozza-a-nemek-kozotti-egyenloseget-a-koronavirus
https://index.hu/velemeny/olvir/2020/03/15/amnesty_international_koronavirus_kormanyzas_vig_david/
https://www.klubradio.hu/adasok/amnesty-a-kormany-atmenti-a-felhatalmazast-az-onkenyes-hatalomgyakorlasra-112658
https://www.klubradio.hu/archivum/eljen-a-jogaval-2020-oktober-09-pentek-1430-13342
https://www.klubradio.hu/adasok/kinek-jo-a-transz-emberek-elleni-fellepes-113188
https://www.klubradio.hu/adasok/kinek-jo-a-transz-emberek-elleni-fellepes-113188
https://www.facebook.com/watch/live/?v=323932885669988&ref=watch_permalink
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Az emberi jogok magyarországi helyzete előkelő helyen szerepelt a nemzetközi sajtóban 2020-
ban, részben a mi munkánknak és elemzéseinknek is köszönhetően. A felhatalmazási törvény 
és a transz emberek jogait sértő módosítások kapcsán kiadott nemzetközi közleményeink 
a legtöbbet hivatkozott Amnesty anyagok voltak a régióban (494 illetve 449 említés az 
adott héten), míg a civilellenes törvény kapcsán kiadott közleményünk a harmadik legtöbbet 
idézett (260 megjelenés) sajtóanyag volt egész Európában. 

LEGFONTOSABB KÜLFÖLDI MEGJELENÉSEK 

2020-ban az Amnesty International hazánkkal kapcsolatos hírei, közleményei összesen 1591 
alkalommal jelentek meg különböző sajtótermékekben. Büszkék vagyunk rá, hogy az Egyesült 
Államoktól kezdve Németországon át Dél-Afrikáig, a New York Timestól, az Euronewson át 
az Al Jazeeráig kíváncsiak voltak a véleményünkre az újságírók. A korábbi évekhez képest 
2020-ban több véleménycikkünk is megjelent a nemzetközi sajtóban, a veszélyhelyzetről 
szóló írásaink a legnagyobb dán napilapban, a Politikenben és az Euronewson, ugyanitt 
pedig az LMBTI emberek jogainak újabb korlátozásáról szóló publicisztikánk is helyet kapott.

https://edition.cnn.com/2020/12/15/europe/hungary-lgbtq-adoption-ban-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2020/12/15/europe/hungary-lgbtq-adoption-ban-intl/index.html
https://www.mdr.de/nachrichten/osteuropa/politik/ungarn-diskriminierung-transgender-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dit8FKvQvk8
https://www.nytimes.com/2020/06/18/world/europe/hungary-eu-ngo-law.html
https://www.euronews.com/2020/03/23/coronavirus-human-rights-alarm-as-hungary-seeks-indefinite-extension-to-state-of-emergency
https://www.youtube.com/watch?v=xn734wtIryo&feature=emb_title
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7744626/EU-g%C3%B8r-for-lidt-for-at-stoppe-Orbans-magttilragelse-under-coronakrisen
https://www.euronews.com/2020/03/21/hungarians-should-be-rising-to-the-challenge-of-the-coronavirus-outbreak-in-spite-of-orban
https://www.euronews.com/2020/12/03/hungary-needs-the-power-of-love-not-viktor-orban-s-love-for-power-view
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