ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ АМНІСТІЯ В УКРАЇНІ ЗА 2009 РІК
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Індивідуальні справи:
Еммануїл Зельцер, в’язень сумління. Результат: було звільнено.
Константіна Кунева, на неї напали невідомі через її активну діяльність в рамках
профспілки. Результат: розпочато розслідування у її справі.
Біньям Мохамед, Лахдар Бумед’єн, взяні Гуантанамо, до яких застосовували
тортури. Результат: застосування тортур було припинено.
Георге Іонел, жертва тортур. Результат: розпочато розслідування у його справі.
Олег, Геннадій Брега, Наталія Морарь, жертви тортур. Результат: розпочато
розслідування у їх справі.
Андрєй Затока, в’язнь сумління. Результат: було звільнено.

Проект 1. Зміцнення
організаційного потенціалу МА в
Україні
Основні досягнення:
§
Оновлено сторінку МА в
Україні в Інтернеті, створено
нові можливості для членства та
відвідувачів: підпис он-лайн
петицій, закрита сторінка для
членів, можливість подавати
заявку
на
членство
та
волонтерство он-лайн, тощо.
§
Організовано
низку
консультацій з членством: щодо
проведення
акцій,
проекту
Інтегрального
Стратегічного
Плану, операційного плану тощо.
§
МА в Україні має імідж
експертної організації
таких
питаннях: расизм, смертна кара,
домашнє насильство та біженці.
§
Матеріали МА в Україні
відповідають
Політиці
Глобальної
Ідентифікації.
Розроблено
нові
промоматеріали: футболки, чашки,
посвідчення члена, ручки тощо.
§
Здійснюється постійних
обмін інформацією, досвідом з
МА в Молдові та Російським
Ресурсним Центром Amnesty
International.

Проект 2. Сприяння МА в
Україні цілям кампаній
SVAW та «Вимагаємо
Гідності» через участь у
міжнародних акціях
Основні досягнення:
§
Акція до 8 березня.
Участь в акції взяла співачка
Руслана.
Щонайменше
5
каналів зробили репортаж про
акцію, як мінімум 10 нових
членів приєдналися до МА в
Україні;
§
Креатині зображення
на
тему
домашнього
насильства були розроблені
безоплатно для МА в Україні
компанією
Scholz&Friends
Kiev, які були використані для
он-лайн
акцій,
а
також
набруковані
в
якості
безкоштовної
реклами
в
журналі EGO тиражем 40 тис.
примірників.
§
Були
розроблені
інформаційні
та
промо
матеріали
про
кампанію
«Вимагаємо гідності»;
§
МА в Україні взяла
участь
у
акції
проти
материнської смертності в
С’єра–Ліоне

Проект 3.
Ратифікація
Україною
Римського
Статуту
Основні
досягнення:
§ Проведено
зустрічі
з
представництво
м Ради Європи
та Європейської
Комісії,
МЗС
Україні
та
Адміністрацією
Президента.
§ МА
в
Україні
включено
до
складу
Громадської
Ради при МЗС
України
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2009 рік в цифрах:
Загальна підписів, зібраних під петиціями протягом року – 16 612
Загальна кількість нових членів – 61 особа
Загальна кількість волонтерів - 9 волонтерів
Кількість репортажів в ЗМІ про оприлюднення Доповіді 2008 – понад 50
Результати Марафону написання листів – в 11 містах було написано 546 листів
та зібрано 3252 підписи під петиціями

Проект 4.
Підвищення
обізнаності з проблем
біженців та шукачів
притулку.
Основні досягнення:
§
До
Дня
біженця МА в Україні
у співпраці з УВКБ
ООН та іншими НУО
організаціями
випустила
дитячу
книжку про біженців;
§
МА в Україні
брали участь у пресконференціях,
присвячених ситуації
біженців;
§
Інформація
Amnesty International
використовувалась як
доказ у судах у справах
шукачів притулку.

Проект 5. Підвищення обізнаності з проблем
расизму.

Основні досягнення:
§
У 2009 році з зменшалася кількість
нападів на расовому ґрунті
§
Були внесені зміни до Кримінального
Кодексу України, а саме щодо відповідальності
за злочини на расовому ґрунті
§
Проблема расизму та ксенофобії
визнається владою. На урядовому рівні
здійснюються спроби подолання проблеми.
Зокрема, у 2009 році були розроблені нові
статистичні форми, застосування яких дасть
можливість побачити реальні масштаби
проблеми та, відповідно, розробляти стратегію
боротьби з ксенофобією.
§
МА в Україні має імідж експертної
організації, бере участь з представниками ради
Європи та Європейського Парламенту,
Європейської Ради з боротьби з расизмом та
нетолерантністю.
§
МА в Україні провела акції проти
расизму під час Міжнародного Кінофестивалю
Молодість. Після акцій кількість відвідувачів
сайтів МА в Україні збільшилася на 30%.
§
Групи та індивідуальні члени провели
уроки на тему проблем расизму та конкурси
малюнків в 5 містах України.
§
Тривала
робота
Порталу
XENOdocuments.org.ua

Проект 6. Відновлення мережі
ОПЛ та фокус на
двох цільових
групах
Основні
досягнення:
§ Створена посада
інтерна,
відповідального за
ОПЛ.
Найнято
інтерна.
§ Здійснено
дослідження
та
оцінка попередньої
роботи
МА
в
Україні,
інших
секцій та структур,
НУО Україні в
галузі ОПЛ.

