Londýn, neděle 28. května 1961

ŠEST POLITICKÝCH VĚZŇŮ: vlevo Constantin Noica, filozof, nyní v rumunském žaláři; uprostřed reverend Ashton Jones, přítel černochů, donedávna v žaláři ve Spojených státech; vpravo Agostino Neto, angolský básník a doktor, zadržovaný Portugalci bez soudního procesu. Jejich případy jsou popsány v článku níže.

Vlevo pražský arcibiskup Beran, držen Čechy ve vazbě; uprostřed Toni
Ambatielos, řecký komunista a odborářský vězeň, jehož žena je Angličanka; vpravo kardinál Mindszenty, primas Maďarska, dříve vězeň a nyní
politický uprchlík uvězněný na ambasádě Spojených států v Budapešti.

NA OBOU STRANÁCH železné opony jsou tisíce mužů
a žen drženy ve vězeních bez soudních procesů, protože
jejich politické nebo náboženské přesvědčení se odlišuje
od postojů jejich vlád. Londýnský právník Peter Benenson
proto inicioval kampaň Výzva k amnestii 1961 (Appeal for
Amnesty, 1961), jejímž smyslem je vyvíjet na vlády tlak,
aby tyto osoby propustily nebo jim alespoň umožnily spravedlivý proces. Tato kampaň začíná právě dnes a deník
„The Observer“ velice těší, že jí může poskytnout prostor.

ZAPOMENUTÍ V ZNI
OTEVŘETE noviny kterýkoliv den v týdnu
a narazíte na zprávu odněkud ze světa o člověku, který byl uvězněn, mučen nebo popraven,
protože jeho názory či náboženská víra byly pro
tamní vládu nepřijatelné. Takových lidí jsou ve
věznicích miliony – v žádném případě přitom
nejsou všichni jen za železnou nebo bambusovou oponou – a jejich počty se dále zvyšují. Čtenář těchto zpráv je právem zhnusený pocitem
vlastní bezmoci. Ovšem pokud bychom tyto pocity znechucení lidí po celém světě mohli spojit a promítnout do společné akce, může to přinést výsledky.
V roce 1945 schválili zakládající členové Organizace spojených národů Všeobecnou deklaraci lidských práv:
Článek 18. Každý má právo na svobodu
myšlení, svědomí a náboženství; toto právo
zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své
náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo v soukromí, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.
Článek 19. Každý má právo na svobodu
přesvědčení a projevu: toto právo nepřipouští,
aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení,
a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat
a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli
prostředky a bez ohledu na hranice.
V současné době neexistuje žádný spolehlivý
způsob jak zjistit, kolik zemí umožňuje svým
občanům požívat těchto dvou základních svobod.
Nezáleží přitom na právech existujících „na papíře“, v ústavě, ale na tom, zda mohou být vykonávána a vymáhána v praxi. Žádná vláda například nevyvíjí takové úsilí na zdůrazňování svých
ústavních záruk jako ta španělská, ovšem v praxi tyto záruky neaplikuje.

Po celém světě vzrůstá tendence zastírat skutečné důvody, na jejichž základě jsou nekonformně
jednající lidé uvězněni. Ve Španělsku jsou studenti, kteří uvádějí do oběhu letáky volající po
právu svobodně se vyjadřovat k aktuálním otázkám, obviněni z „vojenské vzpoury“. V Maďarsku byli katoličtí kněží, kteří se pokusili zachovat své pěvecké sbory, obviněni z „homosexuality“. Tato krycí obvinění naznačují, že vlády nejsou v žádném případě lhostejné vůči tlaku názorů okolního světa. A pokud se světové mínění soustředí na jedno slabé místo, tak může být
někdy úspěšné a přinutit vládu, aby svůj přístup zmírnila. Například maďarský básník Tibor Dery byl nedávno propuštěn poté, co byly
v mnoha zemích ustaveny „Komise Tibora Deryho“. Ve Španělsku byli v březnu zproštěni viny
profesor Tierno Galvan a jeho literární přátelé
poté, co do země přijelo několik významných zahraničních pozorovatelů.

Londýnská
kancelář shromáždí
fakta
Nejdůležitější je proto zmobilizovat veřejné
mínění rychle a co nejšířeji, a to dříve než se
vláda dostane do spirály svých represí a bude
muset čelit blížící se občanské válce. V té chvíli se už situace stane natolik zoufalou, že vláda nebude moci činit ústupky. Aby tato síla názoru byla účinná, měla by stát na široké a mezinárodní podpoře a být neomezena na konkrétní
náboženství nebo politickou stranu. Kampaně za
svobodu, které vyvolá jedna země či strana proti té druhé, často nedosáhnou ničeho a perzekuce pouze zesílí.
Z tohoto důvodu jsme spustili Výzvu
k amnestii 1961. Dnes zahájená kampaň je vý-

ZAKRYJTE VŠECHNY NEDOSTATKY
A ZÍSKEJTE MLADŠÍ A SVĚŽÍ
VZHLED
Perfektní make-up je neviditelný… zakrývá nedostatky, vyhlazuje drobné vrásky a
rýhy, přirozeně překrývá obrysy.
Dvěma kroky dosáhnete tohoto nového
mladistvého vzhledu. Nejprve zlehka naneste Coty Instant Beauty, tekutý makeup, jenž přesně odpovídá Vašemu tónu
pleti. Poté – a toto je úplné kouzlo... AIRSPUN BEAUTY POWDER lehoučký a prachový, tak jemný, že není vidět…zanechává bezchybnou průsvitnost bez viditelných
pórů. Žádná jiná kosmetika nedodá Vaší
pleti více krásy.

sledkem iniciativy skupiny londýnských právníků, autorů a vydavatelů, kteří sdílejí zásadní přesvědčení vyjádřené Voltairem: „Tvé postoje se mi hnusí, ale jsem připraven zemřít za
tvé právo projevit je.“ Založili jsme v Londýně
kancelář, která bude shromažďovat informace
o jménech, počtech a životních podmínkách
těch, které jsme se rozhodli nazývat „vězni svědomí“ a definujeme je takto: „Každá osoba, které je fyzicky bráněno (vězněním či jinak) vyjadřovat (v jakékoliv formě slovy či symboly) jakýkoli svůj názor, který upřímně zastává a který
neobhajuje nebo neomlouvá násilí.“ Také jsme
vyloučili ty osoby, které se spolčily se zahraniční
vládou, aby svrhly vládu své země. Naše kancelář bude čas od času pořádat tiskové konference,
aby obrátila pozornost na vězně svědomí, kteří
budou nestranně vybíráni z různých částí světa.
Kancelář bude poskytovat konkrétní informace
každé stávající či nové skupině v jakékoli části
světa, která se rozhodne připojit se k tomuto výjimečnému úsilí ve prospěch svobody přesvědčení a náboženské svobody.
V rámci kampaně Výzva k amnestii 1961 vydá
v říjnu nakladatelství Penguin publikaci nazvanou „Perzekuce 1961“. V knize jsou příběhy
devíti mužů a žen z různých částí světa, rozdílných politických a náboženských přesvědčení,
kteří trpí odnětím svobody kvůli vyjádření svých
názorů. Nikdo z nich není profesionálním politikem; všichni jsou odborníky ve svých oborech.
Názory, které je dostaly do vězení, jsou ve svobodné společnosti běžnou součástí diskuse.

Básník zbitý
před svou rodinou
Jeden z příběhů vypráví o odporné brutalitě, s jakou bylo zacházeno s významným angolským básníkem Agostinem Netem předtím,
než propukly současné nepokoje. Doktor Neto
byl jedním z pěti afrických lékařů v Angole.
Jeho pokusy o zlepšení zdravotnických služeb pro Afričany byly pro Portugalce nepřijatelné. V červnu loňského roku do jeho domu
napochodovala politická policie, zbila ho před
zraky jeho rodiny a odešla pryč. Od té doby
je zadržován na Kapverdských ostrovech bez
vznesení obvinění nebo soudu.
Z Rumunska otiskneme příběh Constantina Noica, filozofa, který byl odsouzen
k dvaceti pěti letům odnětí svobody, protože zatímco byl „relegován“, jeho přátelé a žáci jej nadále navštěvovali a naslouchali jeho výkladům o filozofii a literatuře.
Kniha také pojednává o španělském práv-

níkovi Antoniu Amantovi, který se pokoušel vytvořit koalici demokratických skupin
a od listopadu 1958 je bez soudu vězněn. Další je příběh o dvou bílých mužích perzekuovaných jejich vlastní rasou za kázání, že nebílé
rasy mají mít stejná práva – o Ashtonu Jonesovi, pětašedesátiletém faráři, který byl vloni
opakovaně zbit a třikrát uvězněn v Louisianě
a v Texasu za to, že dělal co Freedom Riders
nyní činí v Alabamě; a o Patrickovi Runcanovi, synovi bývalého jihoafrického generálního guvernéra, kterému byl po třech pobytech ve vězení vydán zákaz účastnit se jakéhokoli shromáždění či na něm vystupovat po
dobu pěti let.

„Zjistit, kdo je vězněn“
Technika, kdy jsou zveřejňovány osobní příběhy vězňů, a to bez ohledu na to,
jaký zastávají politický názor, je zcela nová.
Předchozí amnestijní kampaně se totiž více
zabývaly propagací politických stanovisek
vězňů než humanitárními cíly.
Jak můžeme zjistit stav svobody v dnešním světě? Americký filozof John Dewey jednou řekl: „Pokud chcete získat představu o
společnosti, jděte a zjistěte, kdo je ve vězení.“ Podle této rady se dá obtížně řídit, protože je málo vlád, jež by vítaly dotazy na po-

Výzva k
amnestii 1961:
CÍLE
1. Nestranně se zasazovat o propuštění
těch, kteří jsou vězněni pro své
přesvědčení.
2. Žádat pro ně spravedlivé a veřejné
soudní řízení.
3. Rozšířit právo na azyl a pomoci
politickým uprchlíkům najít práci.
4. Usilovat o účinné mezinárodní
mechanismy, které by zaručily
svobodu přesvědčení.
K dosažení těchto cílů byla v Londýně zřízena kancelář ke sběru a zveřejňování informací o vězních svědomí
z celého světa. První tisková konference
této kampaně se bude konat zítra, řečníky budou tři členové Parlamentu, John
Foster, Q. C. (Konzervativní strana), F.
Elwyn Jones, Q. C. (Labouristická strana), a Jeremy Thorpe (Liberální strana).
Všechny nabídky pomoci a informace zasílejte na: Výzva k amnestii, 1, Mitre
Court Buildings, Temple, E. C. 4.

čet vězňů svědomí, které ve svých věznicích
drží. Můžeme ale použít jiný test svobody,
a to zda je tisku povoleno kritizovat vládu.
I mnoho demokratických vlád je překvapivě citlivých na kritiku v tisku. Ve Francii
generál de Gaulle zesílil zabavování novin,
metodu, kterou zdědil ze čtvrté republiky.
V Británii a ve Spojených státech jsou činěny příležitostné pokusy ztupit ostny kritiky
tisku tak, že jsou editorům svěřena „bezpečnostní tajemství“ jako u špionážního případu Blake.*
V rámci Britského společenství národů
(British Commonwealth) spustila vláda Cejlonu útok na tisk a hrozí, že celé odvětví
bude spadat pod veřejnou kontrolu. V Pákistánu je tisk vydán na milost a nemilost Správě výjimečného stavu. V Ghaně opoziční tisk
pracuje s mimořádnými obtížemi. V Jihoafrické republice, která ve středu ze Společenství národů vystupuje, plánuje vláda další legislativu pro cenzuru publikací. Mimo
Společenství národů je v ohrožení svoboda
tisku obzvláště v Indonésii, arabském světě
a v zemích Latinské Ameriky jako je např.
Kuba. V komunistickém světě a ve Španělsku a Portugalsku je kritika vlády v tisku tolerována jen vzácně.

Churchillův výrok
o demokracii
Dalším testem svobody je, zda vláda toleruje
politickou opozici. V poválečných letech jsme
byli napříč Asií a Afrikou svědkem „osobních
režimů“. Kdekoli je opoziční straně zabráněno
postavit svého kandidáta nebo ověřit výsledky
voleb, je v sázce více než jen její vlastní budoucnost. Volby, kterých se účastní více stran,
mohou být v praxi těžkopádné a riziko koalic
vytváří nestabilní vládu; ale ještě nebyl nalezen jiný způsob, jak zaručit svobodu menšinám
nebo bezpečnost nekonformistům. Bez ohledu
na to, kolik je pravdy na starém tvrzení, že demokracie se dost dobře nehodí k rodícímu se
nacionalismu, bychom si měli také zapamatovat výrok Winstona Churchilla: „Demokracie je
zatraceně špatný systém vládnutí, ale nikdo nevymyslel lepší.“
Čtvrtým testem svobody je, zda se obviněným ze zločinů proti státu dostalo rychlého a
veřejného procesu před nestranným soudem,
jestli mají povoleno přizvat si svědky a zda
je jejich právník schopný vést obhajobu způsobem, který uzná za nejlepší. V nedávných letech došlo i v některých zemích, které se pyš-

V Í K E N D O VÁ R E V U E O B S E R V E R U
Butlinovo nové pojetí

Tónovací make-up INSTANT BEAUTY kryje stíny a kontury,
splyne s Vaší pokožkou, nanáší se hladce a rovnoměrně.
AIRSPUN BEAUTY POWDER – velmi jemný a přiléhavý
s vysoce zkrášlujícím účinkem. 59
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Přestože neexistují žádné statistiky, je pravděpodobné, že v posledních letech klesl počet
lidí, kterým byl udělen azyl. Není to ani tak
proto, že by země nebyly ochotny poskytovat
uprchlíkům pomoc; jedná se spíše o důsledek
zvýšené účinnosti hraničních kontrol, které
v dnešní době lidem ztěžují únik. Pokusy o dosažení dohody o fungující mezinárodní úmluvě
o azylu v Organizaci spojených národů se s malým výsledkem táhnou již několik let.
V mnoha zemích existuje také problém s pracovními omezeními pro imigranty. Pokud
v „hostitelských“ zemích nemohou takoví lidé
pracovat, je právo na azyl z velké části plané.
Výzva k amnestii 1961 má za cíl také napomoci poskytování vhodných zaměstnání politickým a náboženským uprchlíkům. Bylo by dobré, kdyby každá „hostitelská“ země ve spolupráci se svazy zaměstnavatelů, odbory a ministerstvem práce zřídila pro tyto osoby centrální úřad práce.
V Británii je mnoho firem ochotných nabídnout uprchlíkům překladatelské a korespondenční práce, ale chybí zde mechanismus k

ANANAS
a stopování
na silnici

23 Záchrana bílého nosorožce
od Colina Willocka

27 Televize
Maurice Richardson o „divácích
na vesnici“

Účinnější hraniční
kontroly

propojení poptávky s nabídkou. Ty režimy, které nedovolují svým občanům vyhledat azyl na
základě přesvědčení, že odcházejí do zahraničí osnovat spiknutí, by mohly být vstřícnější,
pokud by věděly, že po příjezdu do hostitelské
země nebudou mít uprchlíci čas se takovým aktivitám věnovat.
Členové Rady Evropy schválili Úmluvu o lidských právech a zřídili komisi, aby zajistila její
prosazování. Některé země umožnily svým občanům obracet se na komisi individuálně. Ale
jiné, včetně Británie, odmítly přijmout soudní
pravomoc komise nad individuálními stížnostmi a Francie vůbec odmítla Úmluvu ratifikovat. Veřejné mínění by mělo trvat na ustavení účinného nadnárodního mechanismu nejen
v Evropě, ale v podobné formě také na ostatních kontinentech.
Tento rok je pro naši výzvu obzvláště vhodným,
protože si připomínáme řadu významných výročí. Přesně před sto lety vstoupil do úřadu
prezident Lincoln a vypukla válka Severu proti Jihu, jež skončila osvobozením amerických
otroků. Sto let uplynulo také od vydání dekretu, který zrovnoprávnil ruské nevolníky. V téže
době zrušil britský premiér Gladstone cla uvalená na tisk novin, čímž došlo k rozšíření nabídky novin a svobody tisku. V roce 1861 také
padla vlády „krále Bomby“ v Neapoli a vznikla
sjednocená Itálie. A před sto lety také zemřel
Francouz Henri Lacordaire, dominikánský odpůrce bourbonského a orleánského útlaku.
Úspěch kampaně Výzva k amnestii 1961 závisí
na tom, jak výrazně a mohutně je možné sjednotit veřejné mínění. Také záleží na tom, aby
byla kampaň široce pojatá – měla mezinárodní
charakter a její vedení bylo politicky nestranné. Kterákoli skupina, která je připravena odsoudit perzekuci bez ohledu na to, kde k ní dojde, kdo je za ni zodpovědný a jaké jsou potlačované názory, je srdečně zvána k zapojení.
Čeho může být dosaženo, když se muži a ženy
dobré vůle sjednotí, se ukázalo během Světového roku uprchlíků. Je zřejmé, že většina akcí,
po kterých volá Výzva k amnestii 1961 může
být uskutečněna pouze vládami. Zkušenosti dokazují, že v takovýchto záležitostech jsou vlády připraveny něco učinit pouze tehdy, když
je k tomu přiměje veřejné mínění. Před sto
lety tlak veřejného mínění přinesl zrovnoprávnění otroků. Nyní je na člověku, aby trval na
stejné svobodě pro svou mysl, jakou ji už vyhrál pro své tělo.

| Stránky 21–40

Druhá ze série obrazových reportáží Observeru o aspektech anglického léta se zabývá výhradně britským, ale vlastně paradoxně spíš
marxistickým konceptem úniku před realitou. Fotoreportáž dále
odhalí nepatrné změny v metodách prodeje dovolených.

26 Nová sezóna v New Glyndbourne
od Petera Heywortha

ní nezávislým soudnictvím k politováníhodným
událostem: k vyhlášení stavu nouze a umístění oponentů do „předběžného zadržení“. Tím
se vlády vyhýbají nutnosti vznést trestní obvinění a prokázat je. Jiným extrémem je situace v zemích sovětského bloku, kde jsou s nadšením zřizovány instituce, které se sice nazývají „soudy“, ale ve skutečnosti ničím takovým nejsou. Takzvané „soudružské soudy“
v SSSR, které mají pravomoci se vypořádat s
„parazity“, jsou v podstatě jen o trochu víc
než oddělení ministerstva práce přesouvající tzv. nepohodlné lidi na liduprázdnou Sibiř. V Číně dochází k přemísťování pracovní síly na základě údajných soudních procesů v ohromném měřítku.
Nejrychlejším způsobem, jak přinést úlevu
vězňům svědomí, je vyvolání pozornosti veřejnosti. Obzvláště důležité je, aby se o případech
dozvěděli spoluobčané vězněných. Vzrůstající nacionalismus a napětí studené války jistě
způsobí situace, kdy vlády budou muset přijmout mimořádná opatření, aby ochránily svou
samotnou existenci. Je životně důležité, aby veřejné mínění trvalo na tom, že by tato opatření
neměla být příliš přehnaná a prodlužována po
uplynutí okamžiku nebezpečí. Pokud má stav
nouze trvat déle, pak by vláda měla propustit své odpůrce z vězení, aby mohli hledat azyl
v zahraničí.

31 Harold Niedson hodnotí deník
studenta lékařské fakulty
z 16. století
32 Sportovní oblečení pro líné
lidi od Katharine Whitehornové
33 Dívčin nejlepší přítel…
od Elizabeth Gundreyové
34 Nešťastné vdané ženy: Konečná
diagnóza od Dilys Roweové
37 Volný čas na rajdách
od Pierra d’Harcourta

Sir Harry Pilkington, Pilkington Bros. Ltd., říká:
„Časopis New Scientist zprostředkovává široké veřejnosti příležitosti a výzvy současné vědecké revoluce v průmyslu, vědcům ukazuje podobu světa, do níž musí jejich vlastní činnosti zapadat, a celonárodně povzbuzovat nadšení a zájem o vědu.
Více jak polovina věcí, které nyní považujeme za neodmyslitelné od našeho moderního stylu života, jsou nové vynálezy tohoto století: se zvyšujícím se tempem vědeckých invencí a výrazně zvýšenými prostředky věnovanými výzkumu a vývoji, je další prostor pro nové revoluční výhody lidstva zaručen. Vše, čemu se daří urychlit pochopení těchto nových příležitostí,
má obrovskou hodnotu.”

NEW SCIENTIST JE CELONÁRODNÍ
REVUE DNEŠNÍ VĚDY
vychází každý
ČTVRTEK 1/

exisTENSE 2/2011
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AI dosahuje 1 000 propuštěných
vězňů od svého založení. V řešení je
dalších 1 500 případů.
Již 2 000 propuštěných vězňů.

19

První jasný doklad o tom, jak metoda psaní dopisů
skutečně pomáhá konkrétním lidem přichází z Československa s příběhem Josefa Berana.
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AI zahajuje svou první celosvětovou
kampaň za zrušení mučení.

Kardinál Beran zapaluje svíčku Amnesty International na mši v Londýně na Den lidských práv 1967.

Je vydán první urgentní apel na
podporu Luize Basilia Rossi.

AI postupně podporuje mnoho známých osobností mezi jinými například John Cleese z Monthy Python,
Peter Gabriel, Eric Clapton, Phil Collins, později se k nim přidávají třeba Sting, Bryan Adams nebo kapela U2…
Amnesty International získává Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím
i míru na celém světě“.
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AI zahajuje kampaň
za práva žen.
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AI má milion členů.

Amnesty International
zahajuje kampaň za ustavení Mezinárodního trestního soudu.

AI zahajuje kampaň
za práva uprchlíků.

Je přijat Římský statut
Mezinárodního trestního
soudu.

‘ABD
AL-RAHMAN
MOHAMMED
‘OMAR
SÝRIE

‘Abd al-Rahman Mohammed ‘Omar je
kurdský lidový zpěvák. V lednu 2011 byl bez jakéhokoliv vysvětlení zatčen syrskými bezpečnostními složkami a držen na
neznámém místě, kde čelil mučení. Byly mu odpírány léky na cukrovku, přestože kvůli ní byl před
zatčením upoután na lůžko. Důvodem jeho zatčení byla pravděpodobně jen jeho aktivní propagace tradiční kurdské hudby. Syrská vláda totiž kurdskou menšinu a její kulturu dlouhodobě potlačuje.
Proti jeho zatčení se prostřednictvím urgentních
apelů postavila Amnesty International (včetně té
pražské) a ‘Abd al-Rahman Mohammed ‘Omar byl
5. března tohoto roku propuštěn.

Foto: Amnesty International

Text: Peter Benenson, Petra Hodysová, Jiří Bejček

celosvětové zrušení trestu smrti (a dodržování tohoto zákazu)
zajištění práva na základní vzdělání pro všechny děti na světě
podpora přijetí úmluvy o kontrole obchodu se zbraněmi
podpora ratiﬁkace Mezinárodní úmluvy o ochraně práv migrujících pracovníků
propuštění dalších vězňů svědomí a podpora obránců lidských práv po celém světě

AI se zapojuje do kampaně bojující
proti využívání dětských vojáků.

Je přijat Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, který umožňuje podávat individuální stížnosti na porušení práv žen.

AI dosahuje milníku s více než 40
000 propuštěnými vězni svědomí.

freefree free

Je přijat Opční protokol k Úmluvě o
právech dítěte o zapojování dětí do
ozbrojených konﬂiktů.

AI zahajuje kampaň Control Arms, lobbující za přijetí mezinárodní úmluvy o
kontrole obchodu se zbraněmi.

AI má již více než dva miliony členů
a podporovatelů.

OSN přijímá Mezinárodní úmluvu
o ochraně všech osob před nuceným
zmizením.

Valné shromáždění OSN přijímá rezoluci
volající po moratoriu na trest smrti.

Je přijat Opční protokol k Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který
umožňuje podávat individuální stížnosti
na porušení těchto lidských práv.

AI zahajuje kampaň Demand Dignity proti
porušování hospodářských, sociálních
a kulturních práv.

AI má již více než tři miliony členů a podporovatelů
ve 150 zemích světa na všech světadílech. Během
svého působení pomohla již zhruba 44 000 vězňů.

50 let

Amnesty slaví
obrany lidských práv.
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Za posledních 50 let se výrazně zlepšila situace lidských práv ve světě. Přesto nejen
pro Amnesty zbývá spousta dalších a nových cílů, za jejichž dosažení můžeme bojovat
společně! Patří mezi ně například:
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Je přijat Druhý opční protokol Mezinárodního
paktu o politických a občanských právech,
který zakazuje vykonávání trestu smrti.
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Je propuštěn Václav Havel, vězeň svědomí
„adoptovaný“ Amnesty.

Opoziční politik Kim Te-džung riskoval při hájení demokratických změn v Jižní Koreji všechno. Přežil únos, pokus o atentát, roky věznění a dokonce i trest smrti – díky důrazné kampani mnoha lidskoprávních organizací včetně AI, která ho v roce 1976 uznala vězněm svědomí, mu byl trest „pozastaven“, ale perzekuce neustaly. Po další podpoře členů Amnesty
JIŽNÍ KOREA
International po celém světě byl v roce 1982
propuštěn, ale jeho jméno bylo očištěno teprve po demokratizaci země.
Stal se národním hrdinou a v letech 1997–2003 byl prezidentem země.
V roce 2000 mu byla udělena Nobelova cena míru.

AI má již více než půl milionu členů
a podporovatelů ve 3 433 skupinách
v 50 zemích.

84
Je přijata Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání .
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AI zahajuje kampaň proti
nuceným zmizením.

KIM TE-DŽUNG

89

AI zahajuje kampaň proti trestu smrti.
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Profesor Luiz Basilio Rossi byl jako mnoho jiných politických odpůrců režimu unesen ozbrojenci a čekalo jej mučení a pravděpodobně
utajená poprava. Díky Amnesty International a jejímu vůbec prvnímu urgentnímu apelu
profesora Rossiho tento osud nepotkal. Dva
týdny po jeho „zmizení“ byla Rossiho manželBRAZÍLIE
ka pozvána k identiﬁkaci jeho těla. Místo toho
jej však spatřila živého vedle hromady dopisů.
Ředitel vojenské policie jí řekl: „Váš muž musí být mnohem důležitější, než
jsme si mysleli, protože jinak bychom nedostali všechny tyhle dopisy z celého světa.“ Luiz Rossi byl propuštěn v říjnu 1973.

Foto: Amnesty International

OSN uděluje Amnesty International
poradní status (v otázkách
lidských práv).

Urgentní apel (UA) je výzva k dopisové akci na záchranu konkrétní osoby. Amnesty pošle informaci o
případu svým mezinárodním pobočkám a sítě tisíců dobrovolníků pak píší dopisy úřadům odpovědným
za věznění či pronásledování dané osoby. Úspěšnost (propuštění nebo zlepšení podmínek věznění) této
metody je zhruba 30–40 %.

LUIZ BASILIO ROSSI

Foto: © Agencia EFE

Pražský arcibiskup Josef Beran se v únoru 1948 jako nejvyšší představitel katolické církve vymezil vůči nastupující totalitní moci. Čelil stupňující se represi, doČESKOSLOVENSKO
mácímu vězení a nakonec
14leté internaci na různých
místech republiky. V roce 1964 mu byla udělena milost a
následně mohl odletět do Říma na slavnostní jmenování kardinálem, ale bez možnosti návratu do vlasti. Hned
po přistání v Římě, při první příležitosti promluvit ve svobodné zemi, arcibiskup Beran veřejně prohlásil: „Mé propuštění se stalo díky Amnesty International. První věc,
kterou bych teď měl udělat, je sloužit za ni mši.“

druhé straně této Přílohy si můžete přečíst, jak to celé začalo. Zde se podívejte na shrnutí milníků padesátileté historie tohoto mezinárodního hnutí. Další výzvy jsou však
před námi!

Amnesty International tvoří 350 skupin, bylo „adoptováno“ celkem 770 vězňů svědomí a 140 z nich propuštěno.

Vězeň svědomí je pojem, kterým Amnesty International označuje každou osobu, které je fyzicky bráněno
(vězněním či jinak) vyjadřovat v jakékoliv formě slovy
či symboly jakýkoli svůj názor, který upřímně zastává
a který neobhajuje nebo neomlouvá násilí. Postupem
času se tento pojem rozšiřuje o osoby vězněné z dalších nespravedlivých důvodů (např. jen na základě jejich původu, rasy, sexuální orientace, náboženství
atd. nebo kvůli výkonu jejich lidských práv)

První mise AI vede do Ghany, hned druhá
do tehdejšího Československa.

Formuje se první lidskoprávní skupina Amnesty
International (AI).

Britský právník Peter Benenson uveřejňuje článek Zapomenutí vězni, který vzbuzuje nevídaný ohlas a postupně je otištěn v novinách po celém světě.
Je to výzva k akci za společné hodnoty a
práva pro všechny bez rozdílu. Článek stojí za vznikem
hnutí, které od té doby neúnavně bojuje proti porušování lidských práv kdekoliv na světě.
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Za posledních padesát let se svět hodně změnil. Pojďme se
společně podívat, jak k tomu přispěla Amnesty International a její členové a příznivci z různých koutů světa stojící bok po boku v boji proti porušování lidských práv. Na

Foto: PA/PA Archive/Press Association Images

JOSEF BERAN

„Je lepší zapálit sví ku než proklínat temnotu.“

