РІЧНИЙ ЗВІТ 2010
МІЖНАРОДНОЇ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ
ОГЛЯД КАМПАНІЙ
Обкладинка Меморандуму Amnesty International ,
адресованого Президенту Януковичу

ся під прямим контролем Президента
Віктора Януковича» та обіцянкою ознайомитися з рекомендаціями.
Акції термінової допомоги

„СТАВИТИ ДІЛО ВІЩЕ
ЗА БАГАТОСЛІВ’Я”
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОТРИМАННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Презентація Меморандуму
Президенту України В. Януковичу
У квітні Amnesty International звернулася до новообраного Президента України В. Януковича з Меморандумом, в
якому висловила занепокоєння застосуванням тортур, расизмом та порушеннями прав біженців і шукачів притулку. Документ також містив низку рекомендацій щодо покращення ситуації. Презентація Меморандуму була
широко висвітлена в ЗМІ, а також Адміністрація Президента негайно відреагувала заявою, що «права людини, їх
безумовне дотримання та гарантування з боку владних структур, знаходять-

Для оперативного повідомлення про
Акції термінової допомоги була створена онлайн мережа Акцій термінової допомоги. Такі акції оголошуються
Amnesty Internationalв випадках, коли
є реальна загроза порушення прав людини або порушення вже має місце
(виконання смертного вироку, тортури,
депортація біженців тощо) та потрібнідії (надсилання петицій факсом, електронною поштою) якомога більшої
кількості людей з усього світу. Протягом 2010року учасникам Мережі були
надіслані 19 Акцій термінової допомоги, в 2-х з яких вдалося досягти позитивного результату та зупинити порушення прав людини.
Кампанія проти смертної кари
в Білорусі
До Всесвітнього дня проти смертної
кари, 10 жовтня, активістами організації були проведені публічні акції в Києві, перед посольством Білорусі, та інших містах з метою привернення уваги до проблеми застосування смертної
кари та збору підписів під петицією з
вимогою негайного скасування смертної кари, адресованої Президенту Білорусі Лукашенко.

Марафон написання листів
Марафон написання листів. Втретє
Міжнародна Амністія в Україні долучилася до Всесвітнього Марафону написання листів, щорічної глобальної акції
в захист жертв порушень прав людини,
який проводиться до Дня прав людини. Протягом 24 годин активісти організації в 12 містах України просили небайдужих написати від руки петицію
або лист солідарності.
4663 українських листів разом з сотнями тисяч з усього світу створили тиск на
влади країн, де відбуваються порушення, і спричинили такі позитивні зміни:

Співак Павло Гудімов пише лист
в захист прав людини

У січні 2011 Мао Хенгфенг (Китай)
було дозволено побачитися з родиною вперше з того часу, відколи її
було ув’язнено.
Влада Мексики надала двох охоронців Отцю Алехандро Солалінде
Геррі (Мексика), який опікується мігрантами та через зазнавав нападів
зі сторони злочинних угрупувань,
які торгують людьми.
Валіду Юнісу Ахмаду, журналісту з
Іраку, який безпідставно перебував
у в’язниці 10 років, нарешті був винесений вирок.
Сабера Ругоубі, засудженого до
смертної кари, було звільнено.
Марафон став найбільшою та найуспішнішою акцією 2010 року завдяки зусиллям, які доклали члени організації та команда волонтерів офісу. Також особливу
подяку організація висловила співаку та
діячу культури Павлу Гудімову за сприяння та підтримку Марафону.

Акція проти смертної кари перед посольством Білорусі в Києві

НАША ОРГАНІЗАЦІЯ У 2010 РОЦІ
Огляд організації

Інформаційний бюлетень

Amnesty International

У 2010 році в управлінні Міжнародною Амністією в Україні відбулися фундаментальні зміни: у березні Міжнародна Виконавча Рада (МВР), правління Amnesty International, вирішала
звільнити національне правління (Національний Комітет) від їх обов’язків та
передало безпосереднє керівництво
організацією Генеральному Секретарю. Це було здійснено для того, щоб
створити міцний фундамент, який покладе основу сильному правозахисному руху в Україні у майбутньому. Був
призначений Менеджер Проекту, щоб
безпосередньо працювати з штатними
працівниками офісу в Києві, протягом
року відбулися зустрічі з членами організації з різних частин України, щоб обговорити зміни та зібрати думки і ідеї з
приводу розвитку організації в Україні.

У вересні Міжнародна Амністія в Україні розпочала випуск нового засобу комунікації – Інформаційного Бюлетеню,
який виходить 6-8 разів на рік і містить
новини у сфері прав людини, заяви
Amnesty International, інформацію про
поточні кампанії та акції, а також огляди заходів, що відбулися. Електронна
версія Інформаційного Бюлетеню доступна для кожного зацікавленого, підписатися на його отримання можна через сайт www.amnesty.org.ua

- глобальний рух, що налічує понад 3
млн. прихильників у більш як 150 країнах, які проводять кампанії в захист
прав людини. Amnesty International бачить світ таким, у якому кожна людина
користується усіма правами, закріпленими у Загальній Декларації прав людини та інших міжнародних документах у сфері прав людини.

Новий офіс

Міжнародна Амністія в Україні у 2010
році: кількість членів: 147
кількість штатних працівників: 4
кількість волонтерів: 17

У серпні організація переїхала до нового офісу, який знаходиться в центрі Києва. Нове приміщення є більш комфортним, має сприятливу ділову атмосферу та адаптоване для роботи працівників, волонтерів, проведення зустрічей

Адреса офісу: Україна, 01034, м. Київ,
вул. Олеся Гончара, 37А, офіс 1
Тел./факс +38 (044) 272 28 42
Email: info@amnesty.org.ua;
www.amnesty.org.ua
Facebook: www.facebook.com/aiukraine
Вконтакте: www.vkontakte.ru/aiukraine
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ПРИМІТКИ

Залишок коштів станом
на початок 2009 був
424,578 грн.
Прихід від Міжнародного Секретаріату Amnesty
International у 2009 вклю-1/1
чає 331452 грн., що є час1/1
тиною гранту на 2010 р.
Більше детальнішу інформацію шукайте в Аудитор1/1
ському висновку на нашій
сторінці в Інтернеті
1/1
www.amnesty.org.ua
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