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Eva Dobrovolná

› 14. dubna - Valná hromada AI ČR
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jarní měsíce nabízejí řadu příležitostí pro setkání členů
Amnesty International. Doufáme, že vaší pozornosti neunikly
veřejné akce na podporu zdravotních sester a palestinského
lékaře odsouzených k trestu smrti v Libyi. Na Mezinárodní den
žen jsme veřejnost informovali o problému sexuálního násilí.
V Praze, Brně, Olomouci i Pardubicích jsme připomenuli Den
Tibetu a v odporu proti porušování lidských práv v tomto regionu
budeme dále pokračovat. Členové české AI totiž zvolili Čínu jako
jednu z prioritních oblastí svého zájmu. Aby toto úsilí mělo smysl
a výsledky, potřebuje vaši podporu. O konkrétních možnostech,
jak se podílet na úsilí za dodržování lidských práv v Číně vás
v tomto bulletinu informuje Filip Karel, který kampaň připravil.

Ú

Ani další z témat, která přinášíme, pro vás jistě nebudou
nová. O humanitární krizi v súdánském Dárfúru stejně jako
o represi v Íránu jsme již psali. Považujeme však za důležité
věnovat se situaci v těchto zemích kontinuálně. Text o Dárfúru
se snaží zodpovědět otázku, zda má smysl uvalit cílené sankce
vůči představitelům súdánské vlády, kteří nesou hlavní zodpovědnost za zločiny proti lidskosti. Znepokojivé zprávy přicházejí
také z Íránu. AI v posledních týdnech protestovala např. proti
zadržování aktivistek bojujících za ženská práva. Postihům samozřejmě neunikají ani další lidé. O tom, jak to v zemi vypadá
se svobodou projevu, píše pracovník Rádia Svobodná Evropa
Niusha Boghrati.

Urgentní apel tentokrát směřuje do Etiopie. Za případy
tamních vězňů svědomí, které AI zdokumentovala, apeluje mimo
jiné mezinárodní skupina donorů angažujících se v Etiopii. Mezi
členy této skupiny patří také Česká republika. Můžete tedy
požádat velvyslance ČR v Etiopii, aby intervenoval za osud vězněného obránce lidských práv, jehož případ najdete na straně 7.

Zájem o to, co se děje za hranicemi, je pro AI charakteristický. Pozornost ale potřebují také lidská práva v ČR. Slíbíme, že
se alespoň některým tématům budeme věnovat v následujících
číslech bulletinu. V těchto dnech se v ČR diskutuje o možném
umístění americké radarové základny. AI nemá mandát vyjadřovat se k tomuto tématu. Jako lidskoprávní organizace se smí
vyjadřovat pouze ke konkrétnímu porušování lidských práv.
Je tedy na každém členovi, aby zaujal stanovisko. Přejeme vám
dostatek informací.
Na tvorbě bulletinu se můžete podílet i vy. Pošlete
fotografii, slogan, příspěvek, jednoduše cokoli, co má souvislost
s lidskými právy. Každý nápad může být užitečný.

› 21. - 22. dubna - Školení zájemců
o výchovu k lidským právům

› 1.-14. června - Výstava fotografií
„Zbraně pod kontrolu!“, Praha

› 13. června - Urgentní apely v ulicích

Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na jednání valné hromady
Amnesty International ČR, které se uskuteční v sobotu
14. dubna 2007 od 10:00 hodin v prostoru Kina AERO,
Biskupcova 31, Praha 3.
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Valná hromada je jednou z mála příležitostí ke společnému
setkání členů, dobrovolníkůa zaměstnanců AI ČR. Kromě běžné
agendy vám nabídneme zpestření v podobě netradičního
prostoru kina a promítání filmu. K dispozici bude také občerstvení, u kterého snadno oslovíte svého oblíbeného aktivistu,
člena či zaměstnance AI, se kterým proberete možnosti nových
akcí ve vašem regionu, účast na wor kshopech vzdělávání
k lidským právům nebo jakékoliv náměty a návrhy.
K programu a tradiční praxi našich valných hromad patří
témata jako zhodnocení práce AI v předchozím roce či změna
stanov. Dalším důležitým bodem bude volba čtyř nových členů
do Koordinačního výboru a dvou členů Kontrolní a revizní
komise. Volby a další rozhodování valné hromady AI ČR probíhají
formou hlasování, kterého se účastní pouze členové.

Věříme, že pro vás bude zajímavé vyslechnout závěry Ideové
konference, na které jsme se sešli letos v únoru. Závěry diskusí
budou klíčové jak pro řízení Amnesty v České republice, tak pro
prezentaci postojů naší pobočky na mezinárodním fóru.
Na valné hromadě budeme rozhodovat o tom, jak posunout
naše úsilí za dodržování lidských práv o krok kupředu. Těšíme
se proto na vaši účast.

Těšíme se na vaše náměty a připomínky.
Eva Dobrovolná
Martin Kryl
předseda Koordinačního výboru AI ČR
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© Dubin
Popisek: Policie dohlíží na oslavy
na náměstí Tchien-an-men, 2005
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» Kampaně

Kampaň za lidská práva
v Číně
V roce 2008 bude Peking hostit letní olympijské hry. Čínským
úřadům se však doposud nedaří plnit závazky týkající se lidských
práv, které Čína přijala, když byla v dubnu 2001 zvolena za
pořádající zemi. Stále zaznamenáváme zprávy o závažných
případech bezpráví, které v zemi působí neklid a nespokojenost.
Aktivisté jsou zatýkáni a vězněni, státní kontrola médií
a internetu roste. Olympijské hry však mohou být příležitostí ke
zlepšení situace. Do boje za lidská práva v Číně se zapojila
i česká pobočka Amnesty.

› Trest smrti jako „běžná“ věc
Trest smrti je v Číně vykonáván zastřelením, nejčastěji do týla
hlavy, a ve vzrůstající míře i smrtící injekcí. Aplikace smrtící
injekce se začalo používat v rámci reformy zákona o výkonu
trestu. Pro tento účel byly vyrobeny a zprovozněny desítky
mobilních popravních cel. Podle odhadu AI, který je postavený
na dostupných veřejných zprávách, bylo během roku 2005
popraveno nejméně 1 770 lidí a 3 900 lidí bylo k smrti
odsouzeno. Skutečná čísla byla pravděpodobně vyšší, čínský
poslanec Čchen Čung-lin odhadl v březnu 2004 počet poprav
na přibližně 10 000 ročně.
V souvislosti s oficiálními závazky ke zlepšení lidských práv
pokračuje Amnesty International v nátlaku na čínské úřady, aby
do srpna 2008 podnikly konkrétní opatření vedoucí ke zrušení
trestu smrti. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný důkaz
o tom, že trest smrti odrazuje od zločinu víc než jiné formy
trestu, organizace také apeluje na úřady, aby zaměřily své úsilí
na rozvoj efektivní politiky kontroly kriminality na místní úrovni.

› Svoboda slova zůstává jenom na papíře
Tvrdé zásahy proti novinářům, novinám a webovým
stránkám pokračovaly i během uplynulého roku. To vyvolává
vážné pochybnosti o čínském závazku zajistit během pekingské

olympiády „úplnou svobodu médií“. Tento názor se v současnosti ozývá i z Klubu zahraničních dopisovatelů z Číny (FCCC),
který 7. srpna 2006 publikoval průzkum, v němž dokazuje,
že policie za poslední dva roky zadržovala minimálně v 38
případech zahraniční novináře. Většina zadržených se zabývala
sociálními tématy, například protesty týkajícími se životního
prostředí, pozemkovými spor y nebo situací lidí trpících
HIV/AIDS.
V přímé souvislosti se svobodou médií a pořádáním
olympiády bude Amnesty International dále monitorovat
pokrok čínské vlády v respektování a ochraně práva na
svobodu projevu. Organizace vede kampaň za svobodný
internet v Číně lobbováním jak u čínských představitelů, tak
firem, které se podílejí na přípravě pekingské olympiády.
AI v České republice kampaň podporuje
následujícími aktivitami:

›
›
›
›

demonstrace a veřejné akce
psaní dopisů na podporu konkrétních obětí bezpráví v Číně
komunikace s Českým olympijským výborem
komunikace s Ministerstvem zahraničí a zahraničním
výborem parlamentu ČR

›

úsilí o komunikaci s Velvyslanectvím Číny v ČR

V případě zájmu o aktivní zapojení do této kampaně
kontaktujte koordinátorku aktivismu Ivonu Novomestskou
na e-mailu aktivismus@amnesty.cz
Filip Karel
kampaňový koordinátor AI ČR
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» Činnost skupin
Vzdělávání k lidským právům
získalo nové posily
© Amnesty International
Školení nových lektorů, 2007

V pr vním březnovém víkendu proběhlo setkání
zájemců o vzdělávání k lidským právům. Víkendový
program hostila skautská klubovna v pražské čtvrti Kamýk.
Páteční večerní program patřil seznamování - účastníků mezi sebou, se školitelským týmem a všech navzájem
s očekáváními, která je na setkání přivedla. Následovalo
představení Amnesty International v podání kampaňového koordinátora Filipa Karla.

Březnové akce v Amnesty

Začátkem jara měla Amnesty napilno. Hned třemi
akcemi se podařilo upozornit na problémy s dodržováním lidských práv na světě.

Další povedenou akcí bylo shromáždění v Praze
na Andělu ku příležitosti Mezinárodního dne žen.
Zapálili jsme 180 svíček a připomenuli historii i aktuální
problémy ženských práv. Akci přišly podpořit i poslankyně Anna Čurdová a moderátorka Lejla Abbásová.
A konečně 10. března, na Den Tibetu, jsme uspořádali akce hned na několika místech ČR. V Praze
to byl pochod a následné shromáždění před čínskou
ambasádou. Pokusili jsme se předat dopis, ke kterému
se připojily desítky lidí. Zapálili jsme svíčky za oběti
pronásledování a mezi účastníky jsme rozdali kousky
mandaly tvořené během průvodu.
Dobrovolníci v Brně organizovali akci pod názvem
„Vonný kouř za Kelsang“, kde upozornili na otřesný
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Někteří noví lektoři se již zhostili workshopů, které
těsně po školení proběhly v Praze.Také proto doufáme,
že se školení líbilo a že jsme všem účastníkům poskytli
dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby je mohli
dále šířit.
Další setkání chceme uskutečnit
20 - 22. dubna. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím některého z telefonických kontaktů do kanceláře AI
ČR nebo e-mailem na hre@amnesty.cz.
Jindra Pařízková
koordinátorka vzdělávání k lidským právům

případ ze září minulého roku, a sice na střelbu čínské
pohraniční stráže na skupinu uprchlíků, kteří se z Tibetu
snažili přejít do Nepálu. Smr t mladé mnišky, 17leté
Kelsang, uctili zapálením vonné tyčinky. Zároveň oslovovali kolemjdoucí a prezentovali výstavu fotografií
týkajících se případů zmizelých či uvězněných Tibeťanů.
Olomoučtí dobrovolníci připravili Tibetský večer
s promítáním filmu a podíleli se také na přípravě
koncertu na podporu Tibetu. Pro obyvatele Pardubic
tamní skupina AI připravila zajímavou besedu o aktuální
situaci v Tibetu.
Věříme, že se nám opět podařilo, společně s dalšími
lidmi po celém světě, přinést kousek naděje tam, kde
zatím chyběla.
Ivona Novomestská
koordinátorka aktivismu AI ČR
© Amnesty International
: Akce k připomenutí ženských práv, 20077
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Třetí březnový den se odehrál ve znamení protestu
proti bezpráví - v tomto případě páchaném na bulharských zdravotnicích a palestinském lékaři, kteří jsou
v Libyi odsouzeni k trestu smr ti. Uspořádali jsme
protestní shromáždění, na kterém přibližně 50 účastníků podepsalo dopis, ve kterém žádáme okamžité
propuštění zdravotníků.

p

Sobotní dopoledne jsme věnovali metodám a technikám interaktivní formy výuky, kterou AI ve vzdělávání
k lidským právům používá, druhá polovina dne přinesla
praktické ukázky. K večeru se všichni rozlosovali do
skupin a vyslechli zadání samostatné práce: během půlhodinové aktivity seznámit ostatní s tématy jako předsudek,
stereotyp, xenofobie a rasizmus. Nedělní dopoledne bylo
vyhrazeno prezentacím skupin, v jeho závěrečné části
jsme hovořili mimo jiné o způsobu, jakým se na
workshopy přihlásit.

» Článek
© Amnesty International
Záběry z mise AI v Dárfúru

Krizi
v Dárfúru pomohou
řešit sankce ze strany EU
Súdánský Dárfúr zaznamenal v posledních dvou měsících
další dramatické zhoršení neutěšené humanitární situace.
Skupiny místních povstalců nikdo nekontroluje a jednají zcela
beztrestně, oběťmi jejich útoků se tak stávají místní obyvatelé i
pracovníci humanitárních organizací. Ty jsou nuceny stahovat
své pracovníky v obavě o jejich bezpečí. V loňském roce se
počet obětí z řad humanitárních pracovníků zvýšil téměř trojnásobně, jen od prosince proto súdánský Dárfúr opustilo na
500 humanitárních pracovníků. Konflikt v Dárfúru si za čtyři
roky trvání vyžádal na 250.000 obětí, 2 miliony lidí musely
v důsledku bojů opustit své domovy, vzhledem k bezpečnostní
situaci jim mohou humanitární organizace poskytnout jen velmi
omezenou pomoc.

za konflikt. Navzdory rezolucím Rady bezpečnosti tak dá
najevo, že 27 států OSN nehodlá dál nečinně přihlížet humanitární katastrofě. Zmrazení majetku nebo zákaz vstupu na své
území EU uplatňuje i vůči představitelům států, jako jsou
Bělorusko, Barma nebo Severní Korea.
Od únoru se dárfúrským konfliktem zabývá Mezinárodní
trestní soud (ICC). Jde jednoznačně o pozitivní krok, který ukazuje, že spravedlnosti podléhají i ti, kteří zavinili katastrofu.
Žádný soud však nedokáže ochránit civilisty, kteří jsou dnes
v nebezpečí.

Rozšíření problému mimo Dárfúr už dávno není pouhou
hrozbou, ale realitou. Kvůli bojům ztratilo za poslední půl rok
domov i 120.000 lidí ve vesnicích ve východním Čadu. “Internacionalizace” konfliktu, zejména destabilizace hranic států,
zvyšuje potřebu zásahu mezinárodního společenství.
Chartúmská vláda se o ukončení konfliktu snaží jen zcela
minimálně. Za mír v Dárfúru by totiž musela zaplatit příliš
vysokou cenu - ústupky a oslabení vlastní pozice a konflikt ji,
kromě životů obyvatel oblasti, nestojí vůbec nic. Jody Wiliamsová, držitelka Nobelovy ceny míru, která vedla misi OSN
vyšetřující důsledky konfliktu v Dárfúru, 12. března uvedla, že
“súdánské vládě se nepodařilo ochránit obyvatele Dárfúru
před dalekosáhlými mezinárodními zločiny a že sama plánovala
se jich zúčastnit.” Jedinou nadějí pro Dárfúr je proto tlak mezinárodního společenství. AI soudí, že řešení situace může
přinést přijetí cílených sankcí vůči jednotlivcům zodpovědným
za vyvolání a prodlužování bojů.

›

Organizace spojených národů přistoupila zatím jen k vyslání
více než 22 tisíc “modrých přileb”, které mají podle srpnové
rezoluce pomoci nedostatečně vyzbrojeným a nepočetným
vojákům sil Africké unie. Jejich operace v oblasti však systematicky odmítá súdánská vláda. Naproti tomu EU uvedla, že proti
každému, kdo bude ohrožovat mírový proces, budou podniknuty adekvátní a účinné kroky. Podle AI nastal právě nyní čas,
kdy mají být “účinné a adekvátní kroky” definovány a uplatněny.
Chartúmský režim musí pochopit, že mezinárodní společenství už nebude dál tolerovat pokračující porušování humanitárního práva. Evropská unie by proto podle Al měla přijmout
sankce zaměřené proti konkrétním osobám odpovědným

› Cílené sankce - otázky a odpovědi
Je zmrazení majetku efektivní? Vždyť ti, koho
se týká, mají většinu majetku mimo EU.

Cílené sankce samy o sobě nepřesvědčí bojující strany, aby
uzavřely mír. Jsou ale prvním konkrétním krokem, který ukazuje,
že humanitární právo nemůže být porušováno beztrestně, že
civilisté a humanitární pracovníci nemůžou být znásilňováni
a vražděni bez následků. Když mezinárodní společenství ukáže,
že je schopné přijmout konkrétní opatření, nebudou jeho další
požadavky prázdnou výhružkou.

›

Když jim zakážeme cestovat, jak
s nimi budeme vyjednávat?

Jednání o míru trvala čtyři roky. Každé setkání, které se konalo
v Evropě, skončilo sliby, dodrženy však nebyly žádné z nich.
Čas pro čekání na další jednání vypršel.

›

Nemusíme počkat, až sankce uplatní
Rada bezpečnosti?

EU je mezinárodní organizací tvořenou 27 členskými státy
OSN. Uplatnění sankcí vůči jednotlivcům je jejich právem
i povinností. Je povinností především pro státy, které zasedají
v Radě bezpečnosti, a EU by jim měla dát mandát k prosazování sankcí na tomto fóru tím, že je uplatní jako první.
Helena Povolná
AI ČR
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✃
» Článek

Írán vede „bitvu se
svobodou informací“
› Novináři v centru pozornosti

Během jara a léta 2006 bylo zaznamenáno více než 29
případů žalob proti novinářům, 35 pracovníků médií bylo
postaveno před soud, 8krát byl zkonfiskován tiskový materiál.

Z počátku to vypadalo jako běžný zátah na novináře, na který
jsou Íránci zvyklí. Fundamentalistická omezení svobody slova ale
ukázala, že jde o mnohem víc. Vláda tradicionalistického prezidenta Mahmúda Adhmadinedžáda po svém uvedení do úřadu
v roce 2005 zahájila „bitvu se svobodou informací“.

Nejčerstvější případ zákazu činnosti se týkal listu Rúzegár,
který měl být podle mnohých nástupcem již dříve zastaveného
proreformního deníku Šargh. Vládní list Iran Daily začal mít
problémy poté, co publikoval karikaturu, která údajně zesměšňovala tureckou menšinu v Íránu. Jeho vydávání bylo zakázáno,
dva jeho zaměstnanci, karikaturista Mana Nejestání a editor
Mehrdád Ghásemfár, byli na několik měsíců zadrženi. Činnost listu se - s novým formátem a názorovou orientací - obnovila
až po propuštění 300 proreformních zaměstnanců.

› Internet není svobodný

› Zabavování satelitních „talířů“

Íránské úřady nedávno oznámily, že místní poskytovatelé
internetu nesmějí nabízet připojení s přenosovou rychlostí vyšší
než 128 kbps. Zprávu o dosud neobvyklé a dá se říci i inovativní
cenzurní metodě přinesla oficiální zpravodajská agentura IRNA,
důvody pro toto omezení však zveřejněny nebyly.

V Íránu, kde jsou všechny televizní stanice ze zákona řízeny
státem, se stal satelit atraktivním alternativním zdrojem informací. Během několika razií v loňském roce však úřady zabavily
tisíce satelitních přijímačů. Policie vrazila na střechy rozlehlých
bytových komplexů a výškových budov v exkluzivních severních
a západních oblastech Teheránu a zabavovala satelitní „talíře“.
Podle mnohých zpráv a svědků se podobné zátahy odehrály
i v řadě dalších iránských měst. Šéf místní policie v Teheránu
Réza Zarej v tisku uvedl, že policejní zákrok byl namířen „proti
lidem, kteří satelit používají k podezřelým účelům.“

Tento krok lze považovat za jeden z prvních pokusů vlády
zabránit za účelem cenzury internetu Íráncům v přímém přístupu k informačním technologiím. Dosud nejpokročilejší metodou kontroly internetu v této zemi bylo totiž filtrování
a blokování webových stránek. Podle oficiálních zdrojů bylo
do současnosti omezeno až 10 milionů webů.
S příchodem Ahmadínedžáda do úřadu prezidenta oznámilo
Ministerstvo pro komunikaci a informační technologii vznik
centrálního systému pro filtrování obsahu internetu. Podle
prvních informací má toto zařízení blokovat přístup k nepovoleným stránkám, identifikovat uživatele internetu a zaznamenávat stránky, které navštívili. Administrátor tohoto systému bude
mít přístup ke všem těmto informacím.
Navzdory zavedení nových cenzurních metod pokračuje „tradiční“ zadržování a vyslýchání osob usilujících o svobodnou
komunikaci. V minulých měsících bylo minimálně pět bloggerů
a majitelů webových stránek v Iránu postaveno před soud. Zastupující státní zástupce v Teheránu navíc oznámil záměr zřídit
speciální soudní dvůr, který by se zabýval „internetovými zločiny“.
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› Zakazovány jsou také knihy
Podle mnoha iránských spisovatelů a vydavatelů došlo
v posledních letech k zastavení publikace celé řady titulů, které
měly pro vydávání řádné povolení. Existují také zprávy o tom, že
mnoho knih sice obdrželo povolení k vytištění, protože ale
nezískaly licenci na svou distribuci, ke čtenářům se stejně
nedostaly. Během posledního Výročního knižního veletrhu
v Teheránu bylo mnoho dříve povolených knih zabaveno přímo
z knihkupeckých pultů.
Niusha Boghrati
Pracovník Rádia Svobodná Evropa RFE/RL
článek byl krácen, překlad zajistila AI ČR

» Urgentní apel
© Amnesty International
Profesor Mesfin Woldemarian

Vězeň svědomí v Etiopii
Amnesty International se obává o zdraví a bezpečí
76letého profesora Mesfina Woldemariama, který spolu
s několika poslanci, novináři a právníky čeká od roku 2005
v etiopské věznici na soud. Profesor Woldemariam v srpnu
2006 zkolaboval ve své cele a jeho zdravotní stav si vyžádal
urgentní lékařské ošetření. Navzdory faktu, že jeho zdravotní
stav se příliš nezlepšil, byl profesor Woldemariam převezen
do věznice Kaliti, v níž panují zcela nevyhovující podmínky.
Woldemariam, který patří mezi přední ochránce lidských
práv v Etiopii, je bývalým profesorem univerzity v Addis
Abebě. Několik let přednášel i na vysokých školách v USA.
V roce 1991 založil Etiopskou radu pro lidská práva
(EHRCO), která vyšetřuje a dokumentuje porušování lidských
práv. Za svou odbornou činnost i zájem o lidská práva získal
řadu ocenění.
V květnu 2005 se v Etiopii konaly parlamentní volby, jejichž
výsledky prohlásila opozice za zmanipulované. Následné
protesty rozehnala etiopská armáda za použití síly. Osmdesát
demonstrantů bylo zabito. Desítky tisíc zastánců opozice byly
zatčeny, řada z nich zůstává stále bez obvinění ve věznicích po
celé zemi. V nevyhovujících podmínkách jsou ale zadržováni
i studenti, novináři, učitelé a občanští aktivisté, kteří jen nejsou
loajální s etiopskou vládou.
Cílem útoků etiopské vlády se stala i Woldemariamova
organizace. Několik jejích členů bylo v červnu 2005 krátce
vězněno a na počátku listopadu 2005 byl zadržen sám
profesor Woldemariam. Byl obviněn mimo jiné z hanění
ústavy, přípravy ozbrojené vzpoury či pokusu o genocidu.
Pokud bude uznán vinným, hrozí mu trest smrti. Al však
profesora Woldemariama považuje za vězně svědomí
a požaduje jeho okamžité propuštění.

DOPORUČENÁ AKTIVITA:
Zašlete co nejdříve dopis v angličtině nebo
ve v l a s t n í m j a z y c e e t i o p s ké mu p re m i é rov i
Melesi Zenawimu a vyzvěte ho:

›

aby se zasadil o okamžité propuštění profesora Mesfina
Woldemariama a dalších vězňů, kterým je upírána svoboda
kvůli legitimnímu vyjadřování vlastních názorů

› aby umožnil svobodnou práci opozičních stran, ochránců lidských práv a nezávislých novinářů

› aby vláda respektovala činnost opozice a zastavila případy
svévolného věznění
Adresa:
Office of the Prime Minister
His Excellency
Prime Minister Meles Zenawi
PO Box 1031
Addis Ababa
ETHIOPIA
nebo
Embassy of the Czech Republic
Velvyslanec
Ing. Zdeněk Dobiáš
P.O. Box 3108
Addis Ababa
ETHIOPIA
E-mail.: addisabeba@embassy.mzv.cz
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» Krátké zprávy
© Amnesty International
Ilustrační foto, rodina s fotografií dcery, která
zahynula při vojenských operacích, Irák 2003

› Politické vraždy na Filipínách
Řada občanských aktivistů a novinář ů se na
Filipínách stala v minulých letech obětí politicky
motivovaného násilí.
Z vyřizování politických účtů násilím jsou viněni především příslušníci filipínských ozbrojených sil (AFP).
Z vražd několika stovek zejména levicových aktivistů
nebyl však filipínskými soudy zatím nikdo usvědčen.
Filipínská vláda vyhlásila akční plán, jehož uplatnění
má být klíčem k zastavení vražd. Odstranění politického
násilí brání ale především nedostatek efektivní ochrany.
Svědci se kvůli vydírání a výhružkám bojí vystoupit
a o násilí informovat. Vláda musí proto především
zajistit ochranu těch, kteří jsou zapojeni v soudních
procesech.

© Amnesty International
Akce za propuštění Kárima Amera,
Londýn 2007

› Iráčtí uprchlíci potřebují ochranu
Mezinárodní společenství musí poskytnout pomoc
téměř dvěma milionům lidí, kteří uprchli z Iráku v důsledku situace, která je podle nedávného vyjádření
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Antonia
Guterrese „humanitární katastrofou“.
Podle údajů Úř adu vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky (UNHCR) se v Iráků pohybuje 1,7 milionu
lidí, kteří v důsledku bojů ztratili domov. Jen po bombardování poutního místa v městě Samara v únoru 2006
přišlo o útočiště na 500. 000 osob. UNHCR dodává,
že od roku 2003 musely více než 2 miliony Iráčanů
hledat útočiště v okolních státech.
Dne 20. března jsme si připomněli 4. výročí zahájení
války v Iráku. Země od té doby zůstává konfliktní zónou
a její obyvatelé jsou vystaveni strádání.

› Egypt potlačuje svobodu projevu
Egyptský soud v únoru vynesl rozsudek, kterým poslal
22letého studenta Karíma Ámera na čtyři roky do vězení
kvůli obsahu jeho internetového blogu. Mladík na svých
stránkách kritizoval egyptské náboženské autority, prezidenta Husního Mubaraka a islám. Tím se podle soudu
dopustil „šíření informací narušujících veřejný pořádek
a poškozujících pověst země“.
AI rozsudek odmítá a Ámera považuje za vězně
svědomí. „Tento rozsudek je další ranou do tváře svobody
slova v Egyptě,“ říká Hassiba Hadž Sahranqui, zástupce
ředitele programu AI pro Blízký východ a severní Afriku.
„Egyptské úřady musejí zrušit zákony, které v rozporu
s mezinárodními standardy udělují přísné tresty za činy,
které nejsou ničím jiným než pokojným vyjádřením
svobody slova, svědomí a náboženství.“
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