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Zaměření a formy práce 
Amnesty International 
O činnosti mezinárodního hnutí Amnes-

ty International'1 je u nás bohužel dosud sly-
šet sporadicky. Bývá to zpravidla v oka-
mžiku, kdy se objeví v tisku jeho prohlá-
šení k nějaké krizové situaci a návaznému 
porušování lidských práv ve světě. Taková 
prohlášení vydává především Mezinárod-
ní sekretariát Amnesty International v Lon-
dýně. Hlavním úkolem občanského Sdru-
žení Amnesty International ČR, stejně jako 
dalších součástí hnutí v různých zemích 
světa není jen vydávání tiskových prohlá-
šení. Tyto struktury se především snaží kul-
tivovat společenské vědomí v zemích své-
ho působení, pomáhat konkrétním obětem 
hrubého porušování lidských práv ve svě-
tě a vytvořit něco jako systém globální so-
lidarity lidí dobré vůle. Do tohoto systému 
může být zapojen každý občan, i ten zdán-
livě bezmocný, a může tak pomoci každé-
mu člověku, i tomu zdánlivě bezvýznam-
nému a zapomenutému. Amnesty Interna-

tional je jen součástí spektra organizací 
angažujících se v otázkách dodržování lid-
ských práv. Její rozsah, nezávislost, formy 
práce a zaměření činí však její roli neza-
stupitelnou. Práce vědomě zaměřená me-
zinárodně umožňuje členům nezaostřovat 
zrak výhradně na vlasmi problémy, vnímat 
je objektivněji, a tedy pomáhat bojovat 
s osobním sobectvím a omezeností. Struč-
ně řečeno, cílem organizace je pomáhat, 
informovat a vzdělávat. 

Podnětem ke vzniku Amnesty Interna-
tional byl v roce 1961 článek právníkaPe-
tera Benensona v britském tisku. Benen-
son jím prezentoval kampaň „Amnesty In-
ternational 1961", kterou zorganizoval 
s přáteli s cílem přispět k propuštění za-
pomenutých politických vězňů. Vyzýval 
k nestrannému a mírumilovnému úsilí 
o propuštění vězňů svědomí. Tak se zro-
dilo hnutí, působící dnes ve více než 
150 zemích světa, s více než jedním milio-
nem členů, podporovatelů a pravidelných 
dárců. 

''Redakce Speciální pedagogiky uveřejňuje informaci o Amnesty International s vědomím, že 
ač tato organizace přímo ve speciálně pedagogické oblasti nepracuje, měli by o ní být - pro 
určité styčné body speciální pedagogové informováni 



Členové Amnesty International v duchu 
Všeobecné deklarace lidských práv OSN 
usilují o naplnění následujících cílů: 
- propuštění vězňů svědomí, což jsou 

lidé věznění pro své přesvědčení, bar-
vu pleti, pohlaví, etnický původ, jazyk 
či náboženství, kteří nevyzývali k ná-
silí ani ho sami neužívali, 

- zajištění spravedlivého a rychlého 
soudního projednání případů všech po-
litických vězňů, 

- zákaz trestu smrti, odstranění mučení 
a dalšího krutého, nelidského a ponižu-
jícího zacházení s vězni bez výjimky, 

- odstranění mimosoudních poprav a tzv. 
„zmizení". 

V posledních letech se mandát Amnes-
ty International postupně rozšiřuje tak, aby 
pokrýval i aktuální formy porušování lid-
ských práv, jejichž obětmi bývá zejména 
civilní obyvatelstvo: braní rukojmích, 
mučení, svévolná zabíjení opozičními 
ozbrojenými skupinami, problematika 
uprchlíků, různé formy tradičních forem 
porušování lidských práv (ženská obříz-
ka, různé formy otroctví), transfery zbra-
ní a vojenského či policejního materiálu 
apod. 

Amnesty International spolupracuje 
s OSN, UNESCO, Radou Evropy, Orga-
nizací amerických států, Organizací afric-
ké jednoty, Meziparlamentní unií, v mi-
nulosti obdržela „za vynikající činnost na 
poli lidských práv" Cenu OSN za lidská 
práva a v roce 1977 Nobelovu cenu míru 
za příspěvek „k zajišťování půdy pro svo-
bodu a spravedlnost, a tím rovněž pro mír 
ve světě". 

Důležitými principy práce Amnesty In-
ternational je nadstranickost, nezávislost, 
a tedy i obecně uznávaná objektivita. 
V zájmu této nezávislosti nepřijímá Am-
nesty International finanční prostředky 
z vládních a mezivládních zdrojů. Její čin-
nost je financována z členských příspěv-
ků a darů. ČlenovéAmnesty International 
pracují především v jiných zemích než své 
vlastní. Nemohou tak být obviňováni ze 
zaujatosti a nemusejí se bát o svou bez-
pečnost. Situaci v jejich zemi sledují na-
opak ČlenovéAmnesty International z ji-
ných zemí ve světě. 

Základní formou práce členů Amnesty 
International jsou celosvětově organizo-
vané vlny převážně písemných apelů vlá-
dám zemí porušujících lidská práva. Ustá-
lenými druhy práce jsou „Apely z celého 
světa" publikované měsíčně v bulletinu 
londýnského ústředí „AI news" „Urgent-
ní akce", což jsou bleskové apely v přípa-
dech, kde hrozí nebezpečí z prodlení, 
„adopce vězně svědomí" - dlouhodobá 
péče lokální skupinyAmnesty Internatio-
nal o jednu vězněnou osobu v zahraničí 
a zapojení lokální skupiny v celosvětové 
síti RAN - dlouhodobá péče o jeden urči-
tý region. Dále se Amnesty International 
snaží o zveřejnění případů porušování lid-
ských práv v dostupných informačních 
médiích, pomocí výstav, demonstrací, 
vzpomínkových akcí, happeningů, kniž-
ních publ ikací a podobně . Č lenové 
Amnesty International se dále snaží o tlak 
na vlády zemí, v nichž jsou porušována 
lidská práva, prostřednictvím politických 
reprezentací svých vlastních zemí. 



Situaci ve vlastní zemi mohou členové 
Amnesty International ovlivňovat pouze 
těmito činnostmi: 
- výchovou v duchu Všeobecné deklara-

ce lidských práv, 
- úsilím o sladění legislativy s meziná-

rodně uznanými standardy, 
- právní i jinou pomocí uprchlíkům z ji-

ných zemí, jimž hrozí nebezpečí v ze-
mi jejich původu jako vězňům svě-
domí, 

- úsilím o zrušení trestu smrti, pokud je 
dosud součástí trestního zákona v je-
jich zemi. 

Amnesty International v naší 
zemi 
Je zajímavé, že jedním z politických 

vězňů, jimž zakladatel Amnesty Interna-
tional Peter Benenson věnoval první kam-
paň v roce 1961, byl pražský arcibiskup 
Josef Beran, vězněný v Československu 
tehdy již dvanáctý rok v přísné internaci. 

Před listopadem 1989 bylo ČSSR pro 
Amnesty International zemí soustředěné-
ho zájmu. Probíhala spolupráce s aktivis-
ty demokratické opozice, především Char-
tou 77 a Výborem na obranu nespravedli-
vě stíhaných, při shromažďování informa-
cí o případech hrubého porušování lid-
ských práv komunistickým režimem. 
Amnesty International hájila v období 
1961-1989 více než 400 českosloven-
ských občanů pronásledovaných závaž-
ným způsobem pro pokojné uplatňování 
svých lidských a občanských práv. Členo-
vé Amnesty International po celém světě 
tehdy aktivizovali v jejich prospěch veřej-

né mínění a státní instituce, organizovali 
kampaně cílené na státní úřady v ČSSR 
ve snaze dosáhnout propuštění vězňů svě-
domí a zastavit porušování lidských práv 
v ČSSR. Je přirozené, že činnost Amnes-
ty International byla v zájmu pozornosti 
Státní bezpečnosti. Amnesty Internatio-
nal byla oficiálně označována za nástroj 
„západních imperialistů" a její kampaně 
za projev hrubého politického nátlaku. 

Nová etapa nastala v období po listo-
padu 1989. Členové Amnesty Internatio-
nal z Rakouska a SRN iniciovali první 
setkání zájemců o práci Amnesty Interna-
tional a j iž v červnu roku 1990 j ich bylo 
v ČSFR zhruba 250. Těžiště činnosti bylo 
v Praze, další lokální skupiny vznikaly 
tehdy ve Vrchlabí, Studené u Jihlavy, Os-
tružné a Pardubicích. 

Rok 1991 byl rokem razantního nárůstu 
aktivity členů Amnesty International 
v ČSFR, 5. října 1991 se uskutečnila v Br-
ně první valná hromada, na níž bylo usta-
veno Sdružení AI v CSFRjako občanské 
sdružení koordinující činnost členů na úze-
mí ČSFR. Za svůj úkol si vzali tehdy čle-
nové AI ČSFR více než 30 let vězněného 
vietnamského básníka Nguyen Chi Thiena 
a syrského vězně svědomí Ghassana Naj-
jara. Oba byli koncem roku 1991 propuš-
těni, když v jejich prospěch byly předtím 
shromážděny v ČSFR tisíce podpisů, ko-
naly se protestní pochody a řetězové hla-
dovky. Dne 12. 10. 1992 byla slavnostně 
otevřena kancelář Sdružení AI v Palacké-
ho ulici č. 9, v Praze 1, kde sídlí dodnes. 

Členové Amnesty International v Čes-
ké republice organizovali i v dalších letech 



ľadu demonstrací, propagačních koncer-
tů, výstav a přednášek, účastnili se desí-
tek celosvětových kampaní Amnesty In-
ternational. Jedna z pražských skupin 
ukončila v roce 1999 úspěšně „adopci"již 
druhého vězně svědomí (v tomto případě 
z Kuby). 

Sdružení Amnesty International ČR se 
snaží být užitečnou, spolehlivou a rovno-
právnou součásti mezinárodního hnutí 
Amnesty International. Existence poboč-
ky Amnesty International v ČR znamená 
i signál, že zde žijí svobodomyslní lidé se 
smyslem pro zodpovědnost. 

Sdružení Amnesty International ČR trpí 
obdobnými problémy jako další nevládní 
organizace, nedostatkem členů, a tudíž 
potížemi výrazně oslovit českou veřejnost. 

Kontakt: 
Sdružení Amnesty International v ČR 
Palackého 9, Praha 1, PSČ 110 00 
tel/fax: 02/24946993 
e mail: amnesty@ecn.cz 
web strana Sdružení A. I .: www.globe.cz/ 
/amnesty 
Účet: KB Praha centrum, 010021739111 

Slovo o autorovi: 
Prokop Tomek se s Amnesty Internati-

onal poprvé setkal v roce 1978, když mu 
bylo 13 let. Tehdy byl jeho otec za údajné 
spáchání trestného činu pobuřování uvěz-
něn. Jeho „zločinem" bylo odeslání ně-
kolika „pobuřujících" dopisů státním in-
stitucím. Tehdy jim domů pošta doručila 

několik povzbuzujících dopisů skupin 
Amnesty International z Belgie, Dánska 
a Francie. V dopisech ti neznámí lidé ro-
dině vyjadřovali účast, snažili se ji po-
vzbudit a psali i o akcích, které ve pro-
spěch jejich otce podnikají. Otec sice celý 
roční trest vězení vykonal, ale od té doby 
měl Prokop Tomek o Amnesty Internatio-
nal představu jako o organizaci, která 
podniká ušlechtilý boj proti větrným mlý-
nům. A to mu už tehdy imponovalo. 

V roce 1991 se Prokop Tomek sezná-
mil s bývalým vězněm svědomí Jiřím Wol-
fem, který ho do Amnesty International 
přivedl. Tehdy se zatím pražští členové 
scházeli po klubech a kancelářích jiných 
nevládních organizací. Postupně se Pro-
kop Tomek čím dál více aktivně účastnil 
ve svém volném čase činnosti Amnesty 
International a stalo se to nakonec pro 
něho součástí života. V letech 1997-1999 
vykonával funkci předsedy Sdružení 
a právě v tomto období došlo k pozitivní-
mu obratu ve vývoji Sdružení Amnesty In-
ternational, který do dnešní doby pokra-
čuje. Činnost v Amnesty International ho 
do jisté míry formovala tak že se začal 
zajímat o sociální sféru a vězeňskou 
problematiku. 

V minulosti Prokop Tomek pracoval 
několik let jako pečovatel o imobilní ob-
čany a nyní již čtvrtým rokem na Úřadu 
dokumentace a vyšetřování (ÚVD) jako 
dokumentarista zločinů komunismu. Zde 
se věnuje především vězeňské problema-
tice. 
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