STRATEGIE
AMNESTY INTERNATIONAL ČR
PRO ROKY 2022 – 2030
CO DĚLÁME?
Naší společnou vizí je vytvořit svět, ve kterém každá osoba uplatňuje svá lidská práva obsažená ve Všeobecné
deklaraci lidských práv a jiných mezinárodních lidskoprávních dokumentech. Jsme součástí celosvětového hnutí,
které si klade pro období 2022–2030 tyto strategické cíle:

PRIORITA 1 – SVOBODA PROJEVU A OBČANSKÝ PROSTOR

PRIORITA 2 – ROVNOST A ANTI-DISKRIMINACE

80% globálních finančních výdajů na lidská práva

2.1 Podpora rovnosti žen a mužů a intersekcionální spravedlnosti
2.2 Posílení práva na zdraví, bydlení a sociální zabezpečení
2.3 Zajištění klimatické spravedlnosti
2.4 Ochrana práv uprchlíků, migrantů a osob zasažených krizí

1.1 Posílení svobody projevu a sdružování
1.2 Zajištění práva na pokojné shromažďování pro všechny

FLEXIBILNÍ OBLASTI PRÁCE – relevantní nebo nově se objevující lidskoprávní problémy
20 % globálních finančních výdajů na lidská práva
• Konec trestu smrti
• Přístup ke spravedlnosti a odškodnění
• Prevence porušování lidských práv v rámci systému
trestního soudnictví

• Boj proti diskriminaci
• Prosazování hospodářských, sociálních a kulturních Práv (ESCR)
• Ochrana lidí v souvislosti s globálním obchodem se zbraněmi

PRŮŽEZOVÉ PRIORITY, kterými jsou nahlíženy všechny globální priority jsou: jednotlivci a ohrožené komunity, intersekcionalita,
rovnost žen a mužů, odpovědnost firem, vč. technologického sektoru.

SOLIDÁRNĚ PODPORUJEME VŠECHNY TYTO CÍLE
Proaktivně se zapojujeme do celosvětových kampaní, které nám pomohou naší sdílené vize dosáhnout. Za Česko jsme pro následující
období zvolili tato prioritní témata:
• Ochrana obránců a obránkyň lidských práv: „Stojíme za těmi, kdo chrání práva ostatních.“
• Právo shromažďovací: „Věříme, že právo shromažďovat se je spolu s právem na svobodou projevu základem demokracie
a občanské společnosti.“
• Rovnoprávnost lidí na základě pohlaví, orientace, rasy, náboženství: „Bojujeme proti každé formě diskriminace.“
• Soulad legislativy s lidskoprávními standardy: „Hlídáme a dohlížíme na tvorbu klíčových zákonů s dopadem na lidská práva.“
• Ochrana klimatu ve světle lidských práv: „Vnímáme, že klimatická krize je krizí lidských práv. Změna klimatu ohrožuje občanská, politická,
ekonomická, sociální a kulturní lidská práva současných a budoucích generací, stejně tak jako zdraví a fungování celé planety.“

POZITIVNÍ ZMĚNY U NAŠICH I CELOSVĚTOVÝCH
STRATEGICKÝCH CÍLŮ DOSAHUJEME ZEJMÉNA
• lidskoprávním vzděláváním
• aktivismem a rozvojem komunity
• kampaněmi

• advokační činností
• reagováním na aktuální lidskoprávní krize
• spoluprací s jinými organizacemi

ČÍM PŘISPÍVÁME MEZINÁRODNÍMU HNUTÍ?
Jako lidskoprávní společenství založené na solidaritě a vědomí vzájemné sounáležitosti podporujeme základní principy a hodnoty našeho
mezinárodního hnutí a nabízíme pomoc ostatním strukturám a sekcím Amnesty International:
•
•
•
•
•
•
•

činorodým zapojením do vytváření a realizace mezinárodních kampaní
pravidelnými finančními příspěvky mezinárodnímu sekretariátu
sdílením znalostí, poznatků a dobré praxe nejen v oblasti lidskoprávního vzdělávání
vývojem a šířením inovativních nástrojů a technologických řešení
otevřeností ke spolupráci a přebíráním odpovědnosti za tvorbu rezolucí a strategií
aktivní činností v mezinárodních volených orgánech a debatních skupinách
působením v roli spolehlivého a klíčového partnera na evropské úrovni

KÝM BUDEME V ROCE 2030?
Abychom mohli efektivně pomáhat lidem, bránit lidská práva a zodpovědně se do činnosti
celého mezinárodního hnutí zapojovat, v roce 2030 budeme jako hnutí Amnesty v Česku:
• jedničkou v ochraně lidských práv
• mít podporu devíti tisíc pravidelných dárkyň a dárců, z nichž každý pátý bude členem
nebo členkou, čímž zvýšíme náš přínos pro lidská práva
• mít silné zázemí a akční komunity po celém Česku
• otevřená, přístupná a podporující organizace umožňující setkávání, vzdělávání
a pořádání debat i workshopů pro širokou veřejnost
• disponovat nástroji pro včasné odhalení a účinnou reakci na porušování lidských práv

Amnesty je dobrovolným, apolitickým a nezávislým
hnutím lidí, kteří bojují proti bezpráví i nesvobodě
a usilují o dodržování lidských práv po celém
světě. Není nám lhostejné porušování lidských
práv a chceme se mu postavit. Vedeme kampaně,
pořádáme veřejné akce i protesty, vzděláváme,
zastáváme se obětí bezpráví a usilujeme
o systémové změny na úrovni států i mezinárodního
společenství. Práce Amnesty se vždy zakládá na
spolehlivém a nezávislém výzkumu. Amnesty je
mezinárodní hnutí. V současné době má 10 milionů
členů a sympatizantů ve více než 150 zemích
a regionech. Bez podpory a práce tolika lidí
by se nám nikdy nemohlo dařit měnit svět
k lepšímu. Výsledků dosahujeme i díky autoritě,
kterou jsme získali během 60 let naší činnosti.
www.amnesty.cz

