БРАЗИЛ: МАРИЭЛЬ ФРАНКО
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

ТӨЛӨӨ ТЭМЦСЭН
Мариэль Франко илүү шударга, бас
аюулгүй Рио де Жанейрогийн төлөө чин
зоригтойгоор тэмцсэн. Ядуусын хороололд
бага насаа өнгөрөөсөн, олонд танигдсан
хотын зөвлөлийн гишүүн байсан бөгөөд
үргэлж өнгөт арьст эмэгтэйчүүд, ЛГБТИ
хүмүүс болон залуучуудын төлөө тэмцэж
байсан. “Мариэль бол эрхийн төлөө тэмцэх
гэж төрсөн” хэмээн хамтрагч Моника нь
өгүүлсэн юм. Цагдаа нар түүнийг хүн алсан
хэрэгт буруутгаж байжээ.

газарт харьяалагддаг болохыг хэлсэн байна.
Бразил бол Мариэль шиг хүний эрх
хамгаалагчдын хувьд хамгийн аюултай
улсуудын нэг бөгөөд 2017 онд дор хаяж
70 хүн амиа алдсан байна. Ихэнх хэргийг
мөрдөн шалгадаггүй ба хэрэгтэн хариуцлага
хүлээдэггүй, сул чөлөөтэй явж байдаг.
Хүний эрх хамгаалагчид байнгын айдас
дунд амьдарч байна.
Хамтдаа шударга ёсыг тогтоох хүртлээ бид
зогсохгүй гэдгээ Бразилын эрх баригчдад
харуулцгаая. Тэд хүний эрх хамгаалагчдыг
халдлагаас хамгаалах ёстой. Эрх баригчид
Мариэлийг алсан хэрэгтнийг шийтгэх ёстой.
Түүний эгч Аниелла “Бид бүх хүч чадлаараа
шударга ёсыг шаардах болно” хэмээн
өгүүлсэн юм.

Гэвч 2018 оны 3-р сарын 14-нд Мариэль
жолооч Андерсон Педро Гоместай хамт
машиндаа буудуулж нас барсан байв. Энэ
хүн амины гэмт хэргийг мэргэжлийн хүн
үйлдсэнийг тогтоосон бөгөөд шинжээчид
бууны сум Бразилийн Холбооны Цагдаагийн
Мариэлийн төлөө шударга ёсыг
шаардан Бразилын Ерөнхийлөгчид
хандан захидал бичнэ үү.

Мариэлийн гэр бүлийнхэнд эв
санааны нэгдлээ илэрхийлээрэй.
Amnesty International Brazil
Rua da Glória, 344 (3rd floor) Glória
CEP 20241180 Rio de Janeiro (RJ)
Brazil

Brazilian President
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - Brasília (DF)
CEP 70150-900, Brazil
Email: gabinetepessoal@presidencia.gov.br
Twitter: @planalto
Salutation: Dear President
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ЭНЭТХЭГ: ПАВИТРИ МАНЖИ
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

Павитри Манжи бол тэмцэгч. Тэрээр
хоёр цахилгаан станц баригдах болсны
улмаас газар нутгаасаа хөөгдөх аюулд
орсон Адиваси уугуул иргэдийн нэг юм.
Тэд төрсөн нутаг, газар тариалан фермээ
алдахад хүрээд байсан. Харин Павитри
үүний эсрэг зогссон юм.

Тосгоны нөлөө бүхий хүмүүс түүнийг бүх
гомдлоо татаж авахыг шаардаж, дарамталж
байв. Түүгээр зогсохгүй гэрт нь очиж “гомдол
гаргахад тусалсан хүмүүс бол гадны хүмүүс.
Тэд чамайг хамгаалж чадахгүй, удахгүй бид
тэднийг чимээгүй болгоно” гэж сүрдүүлжээ.
Тэд ахин дахин ирж, заналхийлсээр байв.
Павитри цагдаад хандсан ч үл хэрэгсжээ.

Тосгоны оршин суугчдын хэлснээр
компанийн төлөөлөгчид тэднийг хүчээр
газар нутгаа худалдахыг шаардсан ба ихэнх
нь хангалттай төлбөр авч чадаагүй байна.
Тосгоны зөвлөлийн тэргүүнийхээ хувьд
Павитри хүмүүсийг цуглуулж, ойролцоогоор
100 орчим албан ёсны гомдлыг хүргүүлсэн
байна. Үүнийхээ төлөө удаа дараа айлган
сүрдүүлэлттэй тулгарсаар байна.

Олон арван жилийн туршид Адиваси уугуул
иргэдийн газар нутгийг хүчээр булааж,
бизнесийн ашиг орлогын төлөө эрхийг нь
уландаа гишгэсээр байна. Гэхдээ Павитри
хаашаа ч яваагүй. Павитри удам дамжин
ирсэн газар нутгаа хамгаалж, уугуул иргэдээ
томоохон бизнесийн эсрэг зогсоход нь
туслахаар хатуу шийдсэн юм.

Энэтхэгийн Цагдаагийн Ерөнхий
Газрын даргад хандан Павитриг
хамгаалахыг шаардана уу.

Павитритай сэтгэл зүрхээрээ
хамтдаа гэдгээ илэрхийлээрэй.
Pavitri Manjhi Ji
c/o Sri. Degree Prasad Chouhan,
Convenor, Adivasi Dalit Mazdoor Kisan Sangharsh
Near Lata Sadan, Puri Bagicha, Madhuban Para,
Raigarh, District Raigarh, Chhattisgarh, India - 496001.

Director General of Police, Chhattisgarh
Police Headquarters, Naya Raipur
Chhattisgarh, India – 492001
Email: ps.dgp-cg@gov.in
Facebook: www.facebook.com/chhattisgarh.police
Twitter: @CG_Police
Salutation: Dear Director General of Police

Email: chouhandprasad@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/chouhan.dprasad
Twitter: @ChouhanDPrasad
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ИРАН: АТЕНА ДАЕМИ
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫН ЭСРЭГ ТЭМЦЭЖ
БАЙГААД ХОРИГДСОН
Атена Даеми бусдын адилаар Иранд
цаазаар авах ялыг халахыг хүсдэг. Тэрээр
фэйсбүүк, твиттертээ Иран улсын цаазаар
авах ялын гүйцэтгэлийн талаар шүүмжилж
бичдэг, ухуулах материал тараадаг байсан.
Мөн залуу эмэгтэйг цаазлах гэж байгааг
эсэргүүцсэн тайван жагсаалд оролцжээ.
Гэвч харамсалтай нь Иранд эдгээр энгийн
зүйлсийг хийхэд маш их зориг шаарддаг.

Түүнд ингэж хэрцгий хандаж байгаа нь
Иран улсын шударга ёсны төлөө дуугардаг
хүмүүсийн эсрэг авч байгаа эрс хатуу арга
хэмжээний нэг гашуун сургамж юм. Олон
хүнийг шоронд хорьж, цагдан хянаж,
мөрдөн шалгаж, хүчээр чимээгүй болгож
байна.
Атенаг зодож, ганцаарчилан хорьж
байсан ч хүний эрхийн төлөөх тэмцлээ
үргэлжлүүлсээр байна. Энэ оны эхээр
түүнийг чанга дэглэмтэй хорих руу
шилжүүлэхийг эсэргүүцэн өлсгөлөн
зарлажээ. Хорих газарт түүний эрүүл мэнд
маш их дордсон байна. Атенаг нэн даруй
суллахын төлөө та доорх хаягаар захидал
бичээрэй.

Хачирхалтай нь Атенагийн үйл ажиллагаа
гэмт хэрэг үйлдсэн “нотлох баримт” болж
тэрээр 7 жилийн хорих ялаар шийтгэжээ.
Түүний шүүх хурал 15 минут л үргэлжилсэн
ба “үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт
хэрэг үйлдэхээр үгсэн тохирч, цугларсан”
гэх хэргээр яллажээ.
Ираны эрх баригчдаас Атенаг
суллахыг шаардан захидал бичнэ үү

Атена Даемид эв санааны нэгдлээ
илэрхийлсэн захидал бичээрэй.

Head of the Judiciary Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Permanent Mission of Iran to the United Nations in Geneva
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
Switzerland

Amnesty International – International Secretariat
c/o Iran Team
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

Salutation: Your Excellency
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КЕНИ УЛС: СЭНГВЭР
УУГУУЛ ИРГЭД

Кени улсын Сэнгвэрчүүд маш үзэсгэлэнтэй,
асар том Эмбобут ойн сав газрыг эзэмшдэг.
Тэд энэ газарт өвөг дээдсийн хамт олон
зууны турш амьдарч иржээ. Гэвч Кени
улсын Засгийн газар уг нутгаас уугуул иргэд
болох малчид, зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг
хүчээр хөөн гаргаж байна.

Сэнгвэрчүүд орон гэр, амьжиргаа, соёл
уламжлалаа алдсаар байна. Зарим нь ойгоо
орхиж явснаар маш ядуу амьдарч байгаа
бол, зарим эрчүүд ойдоо үлдэж эсвэл гэр
бүлээ орхиж явсны улмаас эмэгтэйчүүд гэр
бүлээ авч явах хүнд ачааг үүрч байна.
Засгийн газар ой мод сүйтгэхээс сэргийлж
байгаа гэх боловч үнэндээ Сэнгвэрчүүд ой
мод устгаж байгаа талаар ямар ч нотолгоо
байхгүй юм. Аж амьдрал, оюун санаа,
өвөрмөц онцлог зэрэг нь уугуул иргэдийг
Эмбобут ойн жинхэнэ эзэд, байгаль
хамгаалагч гэдгийг баталж өгдөг. Тэд газар
нутгаа хамгаалахаар шийдсэн. Тэдэнтэй
хамт тэмцэцгээе.

“Дархан цаазат газар” гэх нэрийн дор 2012
оноос хойш ойн хамгаалагч, цагдаа нар
2600 гаруй байшинг шатааж, 4,600 орчим
хүнийг орон гэргүй болгосон байна. 2018
оны нэгдүгээр сард нэг хүн буудуулж амь
насаа алдаж, бас нэг хүн хүнд гэмтжээ.
Эдгээр үйлдэл нь нутгийн уугуул иргэдийг
хамгаалах ёстой гэсэн шүүхийн шийдвэрийг
шууд зөрчиж байгаа юм.

Salutation: Your Excellency

Кени улсын Ерөнхийлөгчид хандан
Сэнгвэр уугуул иргэдийг хамгаалахыг
шаардан захидал бичнэ үү.
Uhuru Kenyatta
President of Kenya
Harambee House
PO Box 62345 - 00200 Nairobi
Harambee Avenue, Nairobi, Kenya
Twitter: @UKenyatta
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КИРГИЗСТАН: ГУЛЬЗАР ДУШЕНОВА
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

Гульзар Душенова бол тэмцэгч. 2002 онд
автомашины ослын улмаас явж чадахгүй
хөгжлийн бэрхшээлтэй болжээ. Дараа жил
нөхөр нь зуурдаар нас барж, бага насны 2
хүүхэдтэйгээ үлдсэн байна.

боломжтой болгохыг баталгаажуулах
зорилго өмнөө тавьжээ. Холбогдох албан
тушаалтнуудтай уулзаж, автобусны жолооч
нарт сургалт явуулж, цахим орчинд
идэвхтэй ажиллаж байв.

Хэдэн жилийн дараа тэрээр Бишкек
хотын нийслэлд зохион байгуулагдсан
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн уулзалтад
оролцжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
ижилхэн асуудал тулгардаг нь тэргэнцэртэй
иргэдийг ажилд авдаггүй, эсвэл автобус
суулгалгүйгээр орхиж явдаг зэрэг нөгөө л
нэг улиг болсон ичгэвтэр зүйлс байдгийг
тэр анзаарчээ.

Гэхдээ түүнд саад бэрхшээл тулгарсаар
байна. Шатаар доошоо бууж, хаалгаар
гарахад нь туслах хүн шаардагдаж, зам
нь шавартай, овон товон ихтэй тул
өөрөө тэргэнцэртэйгээ явах боломжгүй
байдаг. Эдгэршгүй өвчин туссан хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүн эсвэл эмэгтэйчүүд
дуугарах ёсгүй гэсэн нийгмийн ялгаварлан
гадуурхалттай өдөр бүр нүүр тулдаг.

Тэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг
чөлөөтэй зорчиж, нэр төртэй амьдрах

Гэвч Гульзар дуугүй байхыг хүсээгүй.
Түүнийг дэмжицгээе.

Киргизстаний Парламентад
хандан Гульзарын өөрчлөлтийн
төлөөх тэмцлийг дэмжихийг
уриална уу.

Гульзарыг дэмжиж байгаа эв
санааны нэгдлээ илэрхийлээрэй
Gulzar Duishenova
c/o Amnesty International Ukraine
POB 40
04050
Kyiv
Ukraine

Speaker of Parliament
Chui Prospekti, 205
Bishkek
Kyrgyzstan 720000
Email: kenesh001@gmail.com
Salutation: Dear Speaker

Email: gulzardujsenova@gmail.com
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УКРАЙН: ВИТАЛИНА КОВАЛ
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

Виталина Ковал үргэлж эерэг өөрчлөлт
авчрахыг хүсдэг байсан. Тэрээр өөрийн
төрөлх хот Узгородын ЛГБТИ хүмүүсийг
үргэлж дэмждэг. Гэвч Виталина болон бусад
идэвхтнийг үзэн ядалтын эсрэг дуугарсных
нь төлөө үндсэрхэг үзэлтнүүдийн зүгээс
халдаж дайрсан байна.

хашгирч, улаан будаг цацаж байсан
ба Виталинагийн нүд химийн бодист
түлэгджээ. Халдсан хүмүүсийг баривчилсан
боловч хэдхэн цагийн дараа суллажээ.
Түүнээс хойш Виталина болон бусад
жагсагчид руу заналхийлэх нь нэмэгдэж,
хоёр идэвхтэн зодуулсан байна.

2018 оны 3 дугаар сарын 8 буюу Олон улсын
эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр
Виталина эмэгтэйчүүд, ЛГБТИ хүмүүсийн
эрхийн төлөө тайван жагсаал зохион
байгуулсан. Цагдаа түүнийг болон жагсагчдыг
аюулгүй байлгана гэж баталж байсан.

Энэ халдлага нь Виталина шиг хүмүүсийг
“эрүүл бус” гэж үздэг Украйны үндсэрхэг
үзэлтнүүдийн хүчирхийлэл, айлган
сүрдүүлэлтийн давалгааны нэг хэсэг аж. Гэвч
энэ нь Виталина болон түүний адил хүний
эрх хамгаалагчдыг айдаст автуулж чадахгүй
юм.

Тухайн өдөр олон хүн тэднийг доромжлон

Украйн улсын Дотоод хэргийн
сайдад хандан Виталина болон
бусад идэвхтнийг хамгаалахыг
шаардана уу.

Виталинад эв санааны нэгдлээ
илэрхийлээрэй.
Vitalina Koval
Amnesty International Ukraine Office – postal box address
POB 40
04050
Kyiv
Ukraine

Minister of Interior
Vul. Akademika Bohomoltsa, 10
Kyiv, 01601, Ukraine
Email: pgmia@mvs.gov.ua
Twitter: @AvakovArsen
Facebook: www.facebook.com/arsen.avakov.1
Salutation: Dear Minister

Twitter: @VitalinaKovalUA
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ВЕНЕСУЭЛ: ЖЕРАЛДИН ЧАКОН
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

Жералдин Чакон үргэлж бусдыг
хамгаалахыг хүсдэг байсан. 9 настайдаа
тэрээр хуульч болохыг мөрөөддөг байв.
14 настайдаа орон нутгийнхаа өсвөр
үеийнхний эрхийн төлөө тэмцэж байсан. Их
сургуульд ороод Эмнести Интернэшнлийн
идэвхтнүүдийн сүлжээ бий болгож,
өөрчлөлтөнд уриалсан. Ээжийнх нь
хэлснээр “тэр ямар нэгэн шударга бус зүйл
харвал заавал тэмцдэг” байв.

“эсэргүүцэл”-ийн бүлэглэлтэй холбоотой
хэмээн буруутгажээ. Үнэндээ энэ мөрдлөг
хавчилга нь Венесуэлийн одоогийн
хямралын үеэр хүний эрх зөрчиж байгааг
эсэргүүцсэн, эрх баригчдыг шүүмжилсэн
тэдгээр хүмүүсийн эсрэг засгийн газраас
өргөн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа эрс хатуу
арга хэмжээний нэг юм.
Жералдин 4 сарын хугацаанд хүнд
нөхцөлд хоригдсоны эцэст 2018 оны 6-р
сард батлан даалтаар суллагдсан. Тэрээр
эх орноосоо гарах боломжгүй бөгөөд
түүнийг мөрдөн шалгах хэрэг нээлттэй
үлдсэн тул Жералдинийг хэзээ ч хамаагүй
шалтгаангүйгээр дахин баривчилах
магадлалтай байна. Венесуэл улсад маш
олон идэвхтнүүд улсынхаа сайн сайхны
төлөө дуугарснаараа өдөр болгон айлган
сүрдүүлэлттэй тулгарсаар байна.

Энэ хүсэл тэмүүлэл нь түүнийг төрөлх хот
Каракасын хамгийн ядуу дүүрэгт амьдардаг
залуучуудын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг
байгууллагад ажиллахад хүргэжээ. Гэвч
2018 оны 2-р сард энэ эрч хүчтэй залуу
ажилтныг гэрт нь байхад цагдаа нар
баривчилсан байна.
Эрх баригчид түүнийг засгийн газрын
эсрэг жагсаал зохион байгуулсан гэх

Венесуэлийн Ерөнхий прокурорт
хандан захидал бичнэ үү.

Жералдинд эв санааны нэгдлээ
илэрхийлээрэй.
c/o Amnesty International
Calle Manuel A. Fuentes 894,
San Isidro 15046, Lima, Perú

Twitter: @ TarekWiliamSaab
Email: ministeriopublico@mp.gob.ve
Salutation: Señor Fiscal General/ Mr Attorney General

13

ВЬЕТНАМ: МЕ НАМ
ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧ

Нгүен Нгок Нху Кюнх үргэлж шударга бус
зүйлийн төлөө тэмцдэг. Анхны хүүхэддээ
өгсөн Ме Нам буюу “Мадер Машроом”
хэмээх нэрээр цахим орчинд танигдсан
бөгөөд өөрөөр сэтгэгчдийг гэмт хэрэг
хэмээн үздэг Вьетнамын хамгийн нөлөө
бүхий блогчдын нэг юм. Тэр үнэнийг
өгүүлж, хүнийг эрхийг хамгаалсныхаа төлөө
байнгийн дарамттай тулгарчээ.

2017 оны 6-р сард түүнд төрийн эсрэг
“суртал ухуулга явуулсан” хэргээр 10
жилийн хорих ял оногдуулсан юм.
Түүнийг ялласан үндэслэл нь олон нийтийн
эсэргүүцэлд оролцсон, цагдан саатуулах
газарт нас барсан хүмүүсийн талаар
мэдээлсэн, төрийг шүүмжилсэн шүлгийн
түүвэр гаргасан гэжээ. Түүний ээж нь
“миний охин хэвийн бус нийгэмд энгийн
зүйл хийсэн” хэмээн өгүүлэв.

Фэйсбүүк дээрээ олон мянган загас
устгаж байгаа үйлдвэрийн хорт бодис,
байгаль орчны асуудал, цагдаагийн харгис
үйлдлийн тухай нийтлэл бичиж, үүний эсрэг
арга хэмжээ авахыг шаардаж байв. Тэрбээр
дуу хоолойгоо олон түмэнд хүргэхийн тулд
1000 гаруй блогчдын бие даасан сүлжээ
байгуулжээ.

Хорих газарт Ме Намын эрүүл мэнд
муудаж, хорихын нөхцлийг эсэргүүцэн
өлсгөлөн зарлажээ. Түүнд оногдуулсан
хүнд ял нь хүний эрхийн төлөө дуугарсан
хүмүүсийг нухчин дарах оролдлогын нэг
хэсэг юм.

Вьетнамын Ерөнхий сайдад хандан
Ме Намыг нэн даруй суллахыг
шаардан захидал бичнэ үү.

Ме Намд эв санааны нэгдлээ
илэрхийлээрэй.
Nguyen Thi Tuyet Lan
c/o Amnesty International
16/F Siu On Centre
188 Lockhart Road
Wanchai
Hong Kon

Prime Minister, Nguyen Xuan Phuc
Prime Minister’s Office,
Ha Noi, Viet Nam
Email: nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn, vpcp@chinhphu.vn
Salutation: Dear Prime Minister
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