
LIDSKÁ PRÁVA  
FAKTA A ČÍSLA 
ZA ROK 2015
V roce 2015 vyšetřovala Amnesty 
International lidskoprávní situaci ve 160 
zemích a oblastech po celém světě. 
V některých regionech dochází k pokroku, 
nicméně mnoho lidí a komunit i nadále čelí 
vážnému porušování lidských práv.

Minimálně 29 zemí nelegálně nutilo uprchlíky 
k návratu do zemí, kde jim hrozilo nebezpečí. 

Více než 60 miliónů lidí na celém světě bylo 
přesídleno ze svých domovů1.
Mnozí byli vystěhováni i na několik let. 

Přinejmenším dvě třetiny zemí svévolně omezovaly 
svobodu slova a projevu. 
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K potlačování lidských práv ozbrojenými 
skupinami došlo nejméně ve 36 zemích.
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Minimálně 61 států drželo za mřížemi vězně 
svědomí – lidi, kteří pouze uplatňovali svá práva 
a svobody. 

Přinejmenším 156 obránců lidských práv zemřelo 
v detenčních zařízeních nebo bylo zabito.2  

Minimálně v 19 státech došlo ke spáchání 
válečných zločinů nebo k jinému porušování 
„válečného práva“.

Nejméně 20 zemí, alespoň čtyři v roce 2015, 
přijalo zákony a/nebo návrhy zákonů uznávající 
manželství nebo jiné formy vztahů mezi osobami 
stejného pohlaví.
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Amnesty International je mezinárodní hnutí více než 7 miliónů 
lidí, kteří bojují za svět, ve kterém platí lidská práva pro 
všechny stejně.

Naší vizí je, aby každý člověk požíval všech práv, která jsou 
zakotvená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod 
a v jiných mezinárodních lidskoprávních dokumentech.

Jsme nezávislí na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém 
zájmu nebo náboženství. Jsme financování především 
z členských příspěvků a z veřejných darů.
amnesty.org

Informace v tomto dokumentu nejsou zcela 
vyčerpávající. Zakládají se na záznamech ze 
160 zemí, ve kterých Amnesty International 
působila nebo ze kterých získala informace 
o porušování lidských práv v průběhu roku 
2015 z ověřených zdrojů – pokud šlo o jiné 
informační zdroje, je tak uvedeno.
1 Dle informací Úřadu vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky
2 Dle informací Front Line Defenders
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156 61

K mučení a špatnému zacházení došlo 
přinejmenším v 122 zemích.
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Přinejmenším 55% států vedlo nespravedlivé 
soudy. Během nespravedlivého soudu neslouží 
spravedlnost obžalovanému, oběti trestného činu 
nebo veřejnosti. 
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