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Adwokaci w Amnesty International
Obowiązkiem każdego jest zapewnienie innym
takich samych praw i wolności, jakie przysługują jemu samemu.
Ze statutu Am esty International

Jesienią 1992 r. uform owała się pier
wsza w Europie Środkowej i W schod
niej grupa inicjatywna prawników
Amnesty International, która ubiega
się o uznanie przez Międzynarodowy
Kom itet Wykonawczy Al w Londynie.
Do grupy tej należą: Sędzia SW H.
Kurska oraz adwokaci: T. Kilian, L.
Luranc, R. Orlikowska-W rońska, A.
Przała, T. Posadzki, J. Taylor, L. R ut
kowska i apl. adw. E. Tamowicz.
W związku z 4tym, że przystąpienie
do Amnesty International może zainte
resować szersze grono kolegów zainte
resowanych zagadnieniem praw czło
wieka, przedstawiam kilka uwag o stru
kturze i celach tej organizacji.
Amnesty International jest między
narodow ą, pozarządową organizacją
działającą na rzecz praw człowieka
z siedzibą w Londynie. Zrzesza ponad
milion członków z całego świata. Dzia
łalność m ożna podejmować w grupach
lub indywidualnie. W państwach,
w których powstała ogólnokrajowa
struktura organizacyjna, odpow iadają
ca wymaganym przez organizację stan
dardom , tworzy się Sekcje Amnesty
International.
W Polsce zarejestrowano Stowarzy
szenie Amnesty International o zasięgu
ogólnokrajowym z siedzibą w G dańs
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ku. Podobnie jak w innych krajach,
można należeć do grupy lub zostać
członkiem indywidualnym Stowarzy
szenia.
Ogólnym celem organizacji jest przy
czynianie się do przestrzegania zasad
zawartych w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka na całym świecie. Dla
realizacji tego celu Amnesty Internatio
nal propaguje znajomość i przestrzega
nie uznanych, międzynarodowych
norm dotyczących ochrony praw czło
wieka, szerzy wiedzę o powszechności
i integralności tych praw, przeciwsta
wia się poważnym naruszeniom praw
każdego człowieka do posiadania i wy
rażania własnych opinii i przekonań,
zwalcza dyskryminację z przyczyn ra 
sowych, narodowościowych, wyzna
niowych.
Oprócz tych ogólnych zadań i celów
Amnesty International dom aga się
uwolnienia więźniów sumienia i uczci
wych procesów dla więźniów politycz
nych, sprzeciwia się karze śmierci, żąda
zaprzestania stosowania tortur, poza
sądowych egzekucji i porwań.
Organizacja kieruje się zasadą bez
stronności i apolityczności, przeciwsta
wiając się tendencji do selektywnego
przyznawania i ochrony praw.

