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WIZJA AMNESTY INTERNATIONAL
W 2023 ROKU:

SILNI (ZASOBY, UMIEJĘTNOŚCI I EKSPERTYZA) SKUTECZNI (MOBILIZACJA I ODDZIAŁYWANIE)

WIDOCZNI (LICZBA LUDZI I AKCJI, ROZMIAR ZAANGAŻOWANIA) ROZPOZNAWALNI JAKO CZĘŚĆ RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO

WSPIERAJĄCY I WSPÓŁPRACUJĄCY RÓŻNORODNI

INNOWACYJNIWYKORZYSTUJĄCY TRENDY
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ZMIANY W OBSZARZE
PRAW CZŁOWIEKA:

REAGOWANIE
NA KRYZYSY
PRAW
CZŁOWIEKA 

OCHRONA
WOLNOŚCI SŁOWA

I PRZESTRZENI
DZIAŁAŃ

OBYWATELSKICH

ZWALCZANIE
DYSKRYMINACJI
I NIERÓWNOŚCI     

1. Wzmocnienie
wolności słowa
i zrzeszania się

2. Zapewnienie
wolności

zgromadzeń

1. Zapewnienie
równości

dla wszystkich

2. Zwalczanie
przemocy

wobec kobiet

3. Zapewnienie
praw seksualnych
i reprodukcyjnych
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CHCEMY WOLNOŚCI SŁOWA
I ZRZESZANIA SIĘ

CHCEMY WOLNOŚCI ZGROMADZEŃ
DLA WSZYSTKICH 

Problem: utrudnianie i zniechęcanie do działań osób broniących 
praw człowieka i osób zaangażowanych w aktywizm, zastraszanie, 
zarzuty karne, oczernianie, ataki na organizacje.

Chcemy, żeby społeczeństwo: 
•  wiedziało, jak ważne są działania osób broniących praw człowieka i osób zaangażowanych 
w aktywizm; 
•  miało świadomość ograniczeń wolności słowa;  
•  podejmowało działania w obronie osób broniących prawa człowieka. 

Chcemy, żeby osoby broniące praw człowieka
i osoby zaangażowane w aktywizm czuły się 

wzmocnione dzięki solidarności międzynarodowej. 

Problem: utrudnienia i ograniczanie wolności zgromadzeń, 
nadmierne reakcje służb, rażące naruszenia praw człowieka 
osób uczestniczących w demonstracjach.

Chcemy, żeby osoby organizujące i uczestniczące w demonstracjach: 
•  miały większą świadomość swoich praw oraz uprawnień i obowiązków służb 
zabezpieczających zgromadzenia;
•  czuły się wzmocnione dzięki solidarności międzynarodowej. 
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CHCEMY RÓWNOŚCI DLA OSÓB
LGBTI

MÓWIMY NIE PRZEMOCY WOBEC
KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ 

Problem: brak bezpieczeństwa osób LGBTI i ochrony prawnej przed 
przemocą i dyskryminacją, nękanie, zastraszanie, stygmatyzowanie 
osób LGBTI i osób podejmujących działania na rzecz społeczności 
LGBTI.

Chcemy, żeby: 
•  społeczeństwo miało większą świadomość na temat mechanizmów dyskryminacji, mowy 
nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz wiedziało, że zjawiska te stanowią naruszenia 
praw człowieka;
•  osoby sprawujące władzę wiedziały, w jaki sposób zmieniać prawo i praktykę, tak aby było 
to w zgodzie z międzynarodowymi standardami i prawem praw człowieka; 
•  osoby LGBTI czuły się wzmocnione dzięki solidarności – działaniom
podejmowanym przez osoby sojusznicze zarówno w Polsce,
jak i na świecie;
•  osoby LGBTI doświadczające dyskryminacji i przemocy wiedziały, 
gdzie uzyskać pomoc i w jaki sposób dochodzić swoich praw. 

Problem: definicja gwałtu nieoparta na braku zgody i brak definicji 
przemocy ekonomicznej w polskim prawie, brak pełnego wdrożenia 
Konwencji antyprzemocowej, trudności organizacji świadczących 
pomoc osobom doświadczającym przemocy.

Chcemy, żeby: 
•  osoby doświadczające przemocy miały świadomość swoich praw i mechanizmów je 
chroniących i czuły się chronione przez prawo i społeczeństwo;
•  społeczeństwo miało większą świadomość znaczenia mechanizmów ochrony przed 
przemocą (tj. definicja gwałtu oparta o brak zgody i definicja przemocy ekonomicznej); 
•  osoby sprawujące władzę wiedziały, jak zmieniać prawo i praktykę, tak aby było to
w zgodzie z międzynarodowymi standardami i prawem praw człowieka.



STRATEGIA KRAJOWA 2021-2023

CHCEMY PRAW SEKSUALNYCH
I REPRODUKCYJNYCH 

BĘDZIEMY REAGOWAĆ NA KRYZYSY
PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE
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Problem: restrykcyjne prawo aborcyjne, utrudnienia w dostępie 
do antykoncepcji oraz niezbędnych zabiegów i usług, 
brak kompleksowej edukacji seksualnej.

Chcemy, żeby społeczeństwo: 
•  miało większą świadomość na temat praw seksualnych i reprodukcyjnych i postrzegało 
je jako podstawowe prawa człowieka;
•  miało większą świadomość znaczenia działań kobiet – obrończyń praw człowieka 
oraz organizacji i ruchów je zrzeszających, solidaryzowało się z nimi poprzez podejmowanie 
działań w ich obronie.

Chcemy, żeby kobiety – obrończynie 
praw człowieka czuły się wzmocnione 
dzięki solidarności międzynarodowej.

Problem: poważne naruszenia praw człowieka, do których dochodzi 
na całym świecie (tj. kryzysy humanitarne, eskalacja przemocy 
ze strony państw, sytuacja ludności cywilnej podczas konfliktów 
zbrojnych), brak ochrony dla osób z doświadczeniem uchodźczym 
i migranckim, przypadki wymuszonych zaginięć, arbitralnych 
zatrzymań i tortur.

Chcemy, żeby: 
•  społeczeństwo miało większą świadomość na temat kryzysów praw człowieka na świecie 
i głównych kampanii Amnesty International w tym obszarze;
•  osoby wspierające Amnesty International podejmowały działania, wywierając nacisk na 
osoby sprawujące władzę w państwach odpowiedzialnych za naruszenia praw człowieka;
•  społeczeństwo miało większą świadomość na temat standardów międzynarodowych 
dotyczących praw osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim, praw ludności cywilnej 
w konfliktach zbrojnych, prawa humanitarnego i wagi poszanowania praw człowieka 
dla bezpieczeństwa. 
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EDUKACJA PRAW CZŁOWIEKA:
Problem: podważanie praw człowieka i mechanizmów ich ochrony, ograniczenia dla edukacji praw 
człowieka, zniechęcanie do podejmowania działań na rzecz praw człowieka w systemie edukacji 
formalnej, ostracyzm, osamotnienie i wypalenie osób zaangażowanych w edukację praw człowieka.  

Chcemy docierać do jak największej liczby 
osób z wiedzą o prawach człowieka.

Chcemy wykorzystywać nowoczesne 
technologie i metodologie.

Chcemy, aby społeczeństwo miało większą
świadomość na temat roli i wartości edukacji 
praw człowieka. 

Będziemy oferować różnorodne
i ogólnodostępne materiały edukacyjne.

Będziemy reagować na wszelkie zmiany w prawie 
i praktyce ograniczające możliwość prowadzenia 
edukacji praw człowieka.
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NARZĘDZIA EDUKACYJNE:

ROZWIJAMY SIEĆ
EDUKACJI PRAW CZŁOWIEKA:

Akademia Praw Człowieka Amnesty

nanolearning

monitorowanie zmian

w prawie i praktyce

blended learning

kursy
online

szkolenia i warsztaty

projekty edukacyjne

media społecznościowe

• sieć stale się powiększa, osoby z sieci rozwijają swoje kompetencje, aktywnie uczestniczą 
w działaniach, współtworzą zasady działania sieci;  

• mamy systemowy program wsparcia kompetencyjnego, prawnego i psychologicznego – 
proaktywne wsparcie osób w sieci w prowadzeniu edukacji praw człowieka oraz reagowanie 
na kryzysy spowodowane działalnością edukacyjną. 

Kurs online oraz cykliczne 
szkolenia i spotkania 

dla osób z sieci (wiedza 
nt. praw człowieka 

i prawa oświatowego, 
umiejętności, przestrzeń 

wymiany praktyk).

Prowadzenie warsztatów 
edukacji praw człowieka 

przez osoby z sieci.

Wsparcie prawne
i psychologiczne
dla osób z sieci.
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MOBILIZACJA:

CHCEMY WŁĄCZAĆ I ANGAŻOWAĆ
W NASZE DZIAŁANIA RÓŻNORODNE OSOBY 

16 tysięcy osób zrzeszonych 
w organizacji na koniec roku 

2023, różnorodne kanały 
komunikacji i pozyskiwania 
osób wspierających, rozwój 
webaktywizmu i integracja 

webaktywizmu z innymi 
działaniami organizacji, 

angażujące działania
na rzecz osób indywidualnych, 

petycje i manifesty.

CHCEMY, ŻEBY OSOBY WSPIERACJĄCE STALE
POGŁĘBIAŁY SWOJE ZAANGAŻOWANIE 

• zróżnicowana oferta zaangażowania dla osób wspierających, członkostwa 
i osób zaangażowanych w aktywizm;
• rozwój struktur aktywistycznych (Grupy Lokalne i Szkolne Grupy Praw Człowieka, 
Zespoły tematyczne);
• warsztaty i kursy online dla osób zaangażowanych w aktywizm;
• rozwój kompetencji osób zaangażowanych w aktywizm;
• zapobieganie wypaleniu aktywistycznemu;
• warsztaty i materiały edukacyjne poświęcone dbaniu o dobrostan;
• udział osób działających aktywistycznie w istotnych procesach decyzyjnych; 
• regularna komunikacja i działania kierowane do członkostwa i osób wspierających 
organizację finansowo.
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KOMUNIKACJA
I DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA:

CHCEMY BUDOWAĆ WIARYGODNY 
WIZERUNEK I ŚWIADOMOŚĆ MARKI 
AMNESTY

CHCEMY PROWADZIĆ EFEKTYWNĄ
I WŁĄCZAJĄCĄ KOMUNIKACJĘ 

CHCEMY PRZYBLIŻAĆ PRAWA 
CZŁOWIEKA SPOŁECZEŃSTWU  

CHCEMY INSPIROWAĆ I MOBILIZOWAĆ 
DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ 
PRAW CZŁOWIEKA Będziemy:  

• docierać do coraz większej liczby osób poprzez własne 
kanały komunikacji oraz media zewnętrzne; 

• stosować przekazy oparte o nadzieję i wiarę
w możliwość dokonania zmiany;

• współpracować z osobami ze świata mediów i tymi, 
które wpływają na opinię publiczną; 

• stosować przystępną i atrakcyjną komunikację 
włączającą;

• wykorzystywać nowe technologie i trendy 
w komunikacji;  

• komentować bieżące wydarzenia, pokazywać
i reagować na naruszenia praw człowieka bliskie  
społeczeństwu;   
 
• organizować i promować wydarzenia publiczne 
przybliżające ideę praw człowieka i mobilizujące
do podejmowania działań.

Amnesty jako:  

• skuteczna, rzetelna i wiarygodna 
organizacja; 

• źródło informacji i wiedzy na temat 
praw człowieka w Polsce i na świecie;

• część globalnego – największego ruchu 
obrońców praw człowieka na świecie. 
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WZROST ORGANIZACJI:

NOWE TECHNOLOGIE

ANALITYKA DANYCH

ZRÓŻNICOWANE KANAŁY

FUNDRAISINGOWE

NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA

BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE

I CYFROWE

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

I MOBBINGOWI

DOBROSTAN OSÓB

PRACUJĄCYCH

MINIMALIZOWANIE WPŁYWU

NA ŚRODOWISKO
DOBROSTAN OSÓB ŚWIADCZĄCYCH

WOLONTARIAT I ZAANGAŻOWANYCH 

W AKTYWIZM


