DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Podejmowaną przez Amnesty International działalność na rzecz
praw człowieka można wesprzeć na wiele różnych sposobów –
czy to zostając aktywnym członkiem grupy, czy też działając w
zaciszu domowym.

Można się z nami skontaktować po polsku,
angielsku lub niemiecku, ale są też w naszym
zespole ludzie posługujący się innymi
językami. Zawsze możesz zwrócić się do nas w
języku, który znasz, a my postaramy się zrobić
wszystko, by ci odpowiedzieć.

Weź udział w Pilnych Akcjach, by ocalić ludzi,
których życie znajduje się w niebezpieczeństwie.
www.amnesty.de/urgent-actions
Podpisz petycję zaadresowaną do osób
odpowiedzialnych za łamanie praw.
www.amnesty.de/aktuelle-aktionen
Napisz list i rozbudź
nadzieję.
www.amnesty.de/bgdv
Przystąp do nas i wesprzyj
w naszej pracy.
www.amnesty.de/mitglied-werden
Przekaż nam datek, żebyśmy mogli
zachować niezależność.
www.amnesty.de/spende
Każdy może się dołączyć , a zaangażować
się można na wiele różnych sposobów.
www.amnesty.de/mitmachen
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Amnesty International to globalny ruch skupiający ponad 7
milionów ludzi osobiście traktujących kwestię niesprawiedliwości.
Działamy na rzecz świata, w którym wszyscy mogliby korzystać z
przysługujących im praw człowieka. W 1977 roku otrzymaliśmy
Nagrodę Nobla za naszą kampanię przeciwko stosowaniu tortur.
Nasze fundusze pozyskujemy od ludzi takich jak Pan(i).
Zachowujemy niezależność od ideologii politycznych, interesów
gospodarczych i wyznań religijnych. Nie ma władz, które wymykałyby
się spod wszelkiej kontroli. Nie ma sytuacji, które wyzbyte byłyby
choć krzty nadziei.

O NAS – BRONIMY PRAW CZŁOWIEKA
OD PONAD 50 LAT
Amnesty International powstała w 1961 roku. Od swego zarania
działamy na rzecz sprawiedliwości wszędzie tam, gdzie jej brak.
Chronimy ludzi, broniąc ich prawa do wolności, prawdy i godności.
Prowadzimy akcje mające na celu zapobieganie niezgodnym z
prawem eksmisjom, torturom i egzekucjom. Walczymy o prawa
migrantów i uchodźców, występujemy przeciwko rasizmowi i dys
kryminacji oraz domagamy się rozliczania naruszeń praw człowieka.
Zabiegamy też, by władze wykazywały aktywność w zakresie
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, gdyż jest to kwestia
związana z prawami człowieka.
Swoje cele staramy się osiągać poprzez śledzenie i ujawnianie
przypadków łamania praw człowieka, aktywizowanie naszego
globalnego ruchu i edukowanie kolejnych pokoleń tak, by pewnego
dnia marzenie o świecie, w którym każdy może korzystać z praw
człowieka, rzeczywiście się spełniło.
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Berlińska anglojęzyczna grupa Amnesty podczas kampanii „Stop torturom”

Julię Cwetkową z Pskowa w Rosji zwolniono
z aresztu domowego 16 marca 2020 roku.
Z powodu publicznej działalności na rzecz społeczności
LGBTI i praw kobiet od marca 2019 roku była obiektem
prowadzonej przez władze roku homofobicznej kampanii,
której częścią było nękanie i wnoszenie bezpodstawnych oskarżeń.
Amnesty dalej będzie wstawiać się za nią aż zniesiony
zostanie nałożony na nią zakaz przemieszczania się i aż ustaną
wszelkie prowadzone przeciwko niej postępowania.

14 lutego 2020 roku wypuszczono z więzienia
obrońcę praw człowieka Joaquína Elo Ayeto po tym,
jak Amnesty powiadomiła o jego zatrzymaniu
członków korpusu dyplomatycznego w Gwinei Równikowej.
Podczas rocznego pobytu w odosobnieniu torturowano
go i odmawiano mu dostępu do opieki lekarskiej,
prawnika i rodziny. Przyczyną represji
najpewniej była jego działalność na rzecz
praw człowieka.

„Teraz, kiedy jestem już wolny, mam zamiar
kontynuować swoją dotychczasową aktywność
związaną z prawami człowieka.
Chcę podziękować Amnesty za tytaniczne
wysiłki, które ostatecznie doprowadziły do
mojego uwolnienia”.

CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA?

AMNESTY W NIEMCZECH

Prawa człowieka to fundamentalne prawa i wolności, które
przynależą każdemu z nas. 30 artykułów Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka to podstawa i siła napędowa naszej działalności.

Jesteśmy Amnesty w Niemczech. Tworzymy jedną z ponad 50
sekcji krajowych funkcjonujących w państwach rozsianych po
całej kuli ziemskiej. W walce o prawa człowieka wspiera nas
przeszło 150.000 członków zrzeszonych w ponad 600 grupach
utworzonych w poszczególnych regionach kraju. Działający na
zasadzie wolontariatu aktywiści organizują imprezy, akcje i
zbiórki podpisów pod petycjami, jak też odgrywają kluczową
rolę w dostarczaniu danych niezbędnych w pracy Sekretariatu
niemieckiej sekcji Amnesty w Berlinie.

JAK ZACHODZI ZMIANA
BADANIA: zmiany dotyczące praw człowieka zaczynają
się od ustalenia faktów. Nasi specjaliści zbierają w
sposób skrupulatny i weryfikowany informacje na
temat popełnianych na całym świecie naruszeń praw
człowieka.

RZECZNICTWO I LOBBOWANIE: wykorzystujemy nasze
analizy do wpływania i wywierania nacisków na władze,
firmy i decydentów tak, by ich działalność była zgodna
z duchem praw człowieka.
KAMPANIE I AKCJE: za pośrednictwem petycji, listów i
protestów aktywiści domagają się działań ze strony
osób i instytucji, które mogą doprowadzić do zmiany.
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Strategiczne kierunki działania i tematy kampanii są przedys
kutowywane i zatwierdzane podczas dorocznego walnego
zgromadzenia, w ramach którego każdemu członkowi przysługuje
równe prawo głosu. To i inne zebrania organizowane są rok w
rok w innym miejscu, dając członkom okazję do przedstawienia
własnych pomysłów, spotkania się z innymi aktywistami i
uczestnictwa w podejmowanych przez organizację decyzjach.

